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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει την ικανότητα αντίδρασης 
έναντι του πολλαπλασιασμού των μειζόνων φυσικών καταστροφών· στην προοπτική 
αυτή, υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνηγορεί προ πολλού υπέρ ενός πιο 
πραγματιστικού προϋπολογισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να 
αποφευχθεί η χρόνια υπο-χρηματοδότηση των σχετικών γραμμών και να εξασφαλισθεί 
ένα επαρκές δημοσιονομικό περιθώριο καθόλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 
καθώς επίσης και να διατηρηθεί μια συνεκτική ισορροπία μεταξύ της χρηματοδότησης 
δράσεων για την πρόληψη ανθρωπιστικών καταστροφών και δράσεων που αποσκοπούν 
στην ταχεία αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, είτε οφείλονται στη φύση 
είτε προκαλούνται από τον άνθρωπο· χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 το οποίο προβλέπει 
αύξηση του προϋπολογισμού του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή 6,4 δισ. ευρώ 
για αυτή την περίοδο (ήτοι κατά μέσο όρο ετησίως 915 εκατ. ευρώ έναντι 813 εκατ. ευρώ 
για την περίοδο 2007-2013)· διαπιστώνει επίσης με ικανοποίηση αύξηση του 
αποθεματικού έκτακτης βοήθειας για την ίδια περίοδο έως 2,5 δισ. ευρώ, καθώς και την 
πρόταση μεταφοράς των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων του αποθεματικού στο επόμενο 
έτος και ζητεί από την Επιτροπή όπως εξακολουθήσει να προορίζει κυρίως τους πόρους 
αυτούς για τις έκτακτες ανθρωπιστικές ανάγκες·

2. απαιτεί από την ΕΕ δράσεις δημοσιονομικής στήριξης για την πρόβλεψη καταστροφών, 
την ετοιμότητα, την πρόληψη και την ταχύτερη αντιμετώπισή τους, συμβάλλοντας 
συγχρόνως σε μια πιο ευέλικτη θέσπιση αναπτυξιακών δράσεων για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων κρίσης· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόοδος που 
σημειώθηκε όσον αφορά την αλληλοσύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και 
ανάπτυξης είναι ακόμη περιορισμένη, παρά τον πολλαπλασιασμό των πολιτικών 
δεσμεύσεων κατά τα τελευταία χρόνια· ζητεί ως εκ τούτου, αφενός να διατεθούν 
περισσότεροι πόροι και να βελτιωθεί η διαχείρισή τους, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνέχιση της βοήθειας κατά τις μεταβατικές φάσεις μεταξύ έκτακτης ανάγκης και 
ανάπτυξης, αφετέρου δε να προσανατολισθεί ο προβληματισμός προς την ευελιξία και 
την επικουρικότητα των υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων, ειδικότερα στο πλαίσιο 
των εγγράφων στρατηγικής του ΕΤΑ και του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας 
(ICD) ανά χώρα/περιφέρεια· ζητεί να εξασφαλισθεί όλως ιδιαιτέρως η μέριμνα των 
παιδιών, των εγκύων γυναικών και των μητέρων μικρών παιδιών, μέσω της παροχής 
τροφίμων, ειδών ένδυσης, μέσων ασφαλούς απομάκρυνσης και μεταφοράς, καθώς και 
ιατρικού εξοπλισμού, ώστε να προλαμβάνονται οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ως δράσεις προτεραιότητας στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών·

3. συνιστά να επικεντρωθεί κυρίως αυτή η μεταβατική φάση της αποκατάστασης μεταξύ 
έκτακτης αρωγής και ανάπτυξης στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών οργάνων 
και την έντονη συμμετοχή των ΜΚΟ και των τοπικών ενώσεων στα στάδια του 
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σχεδιασμού και της εφαρμογής, με στόχο τη διευκόλυνση και την εδραίωση ποιοτικά 
υψηλών και αποτελεσματικών προγραμμάτων ανθρώπινης ανάπτυξης·

4. αναγνωρίζει το όφελος της αναζήτησης νέων τρόπων χρηματοδότησης από την ΓΔ 
ECHO με τους εταίρους της· επισημαίνει συγχρόνως την ανάγκη να γίνει σεβαστή η 
πολυμορφία των φορέων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης και της εφαρμογής των 
διεθνών ανθρωπιστικών προγραμμάτων – ΟΗΕ, Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού 
και της Ερυθράς Ημισελήνου, ΜΚΟ – έχοντας υπόψη ότι οι καταστροφές έχουν συχνά 
διεθνικό χαρακτήρα και απαιτούν πολυμερείς και συντονισμένες αντιδράσεις· ενθαρρύνει 
το έργο ενίσχυσης των ικανοτήτων των τοπικών φορέων και την αύξηση της ικανότητας 
ταχείας αξιολόγησης και αντίδρασης επιτόπου, μέσω των γραφείων της γενικής 
διεύθυνσης ανθρωπιστικής βοήθειας και των εμπειρογνωμόνων που βρίσκονται 
επιτόπου·

5. υπογραμμίζει την ποιότητα του έργου που επιτελέσθηκε από τους εταίρους της ΓΔ 
ECHO χάρη σε μια αποτελεσματική μέθοδο επιλογής – όπως η Συμφωνία Πλαίσιο 
Εταιρικής Σχέσης – και στην θέσπιση κανόνων και πρακτικών που προορίζονται για το 
ανθρωπιστικό πεδίο· υπογραμμίζει επίσης ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος της χρήσης 
των κονδυλίων στο πλαίσιο ελέγχων για τους εταίρους που διενεργούν ιδιωτικές 
επιχειρήσεις είναι ουσιαστικής σημασίας και συμβάλλει στη νομιμοποίηση του 
ανθρωπιστικού τομέα· επισημαίνει ωστόσο – προκειμένου να διατηρηθεί η 
διαφορετικότητα των εταίρων και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων 
ΜΚΟ στη χρηματοδότηση – την πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών 
πρόσβασης και τις υπέρογκες διοικητικές δαπάνες που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους 
ΜΚΟ, τις δυσχέρειες που συναντώνται έναντι των ελέγχων λόγω της έλλειψης 
ανθρώπινου δυναμικού, και ζητεί την προσαρμογή των χρησιμοποιουμένων εργαλείων 
στη λογική του ανθρωπιστικού τομέα και στις τοπικές ανάγκες, ώστε να διοχετευθεί 
καταλλήλως η ανθρωπιστική βοήθεια και να αρχίσει εγκαίρως ο συντονισμός των 
δράσεων των διαφόρων οργανώσεων παροχής βοήθειας που είναι παρούσες·

6. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΓΔ ECHO για την προώθηση καινοτόμων 
προσεγγίσεων όπως η «cash-based approach» (αντίληψη περί άμεσης χρηματικής 
βοήθειας), ειδικότερα δε για τις άνευ όρων μεταφορές πιστώσεων υπέρ των πλέον 
ευάλωτων ομάδων· διαπιστώνει ότι οι εν λόγω προσεγγίσεις, μέσω προσφυγής τις 
τοπικές αγορές, μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικότερες και δεν συνεπάγονται 
οπωσδήποτε υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από ό,τι η βοήθεια σε είδος· ενθαρρύνει 
κατόπιν τούτου τη ΓΔ ECHO όπως συνεχίσει να αναπτύσσει τις «cash-based 
approaches», παροτρύνοντας τους εταίρους της να τις χρησιμοποιήσουν.
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