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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa Liit peab tugevdama suutlikkust reageerida suurtele 
loodusõnnetustele, mida esineb üha sagedamini; tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa 
Parlament on juba mitu aastat palunud muuta humanitaarabi eelarve realistlikumaks, et 
vältida asjaomaste eelarveridade pidevat alarahastamist, suuta tagada rahastamisel 
manööverdamisruum kogu eelarveaasta jooksul ning säilitada järjekindel tasakaal ühelt 
poolt humanitaarkatastroofide vältimiseks ja teiselt poolt looduse või inimtegevuse 
põhjustatud hädaolukordadele kiireks reageerimiseks võetavate meetmete rahastamise 
vahel; väljendab heameelt komisjoni hiljutise mitmeaastast finantsraamistikku 2014–2020 
käsitleva teatise üle, milles nähakse kõnealuseks perioodiks ette humanitaarabi 
rahastamisvahendi eelarve suurendamine 6,4 miljardi euroni (s.t iga-aastane eelarve oleks 
keskmiselt 915 miljonit eurot, samas kui perioodil 2007–2013 on see 813 miljonit eurot); 
võtab samuti rahuloluga teadmiseks asjaolu, et hädaabireservi rahalisi vahendeid 
suurendatakse samal perioodil 2,5 miljardi euroni, ja ettepaneku kanda reservi kasutamata 
vahendid üle järgmisesse aastasse, ning nõuab komisjonilt, et asjaomased vahendid 
jääksid peamiselt kiireloomuliste humanitaarvajaduste katmiseks;

2. nõuab, et ELi eelarvest toetataks meetmeid, mille eesmärk on katastroofe ennetada, 
nendeks valmistuda, neid ära hoida ja neile kiiremini reageerida ning võimaldada 
suuremat paindlikkust kriisiolukordade lahendamiseks võetavate arengupoliitika 
meetmete algatamisel; peab kahetsusväärseks, et hädaabi, taastamise ja arengu 
seostamisel tehtud konkreetsed edusammud on endiselt tagasihoidlikud, kuigi viimastel
aastatel on selleks võetud mitmeid poliitilisi kohustusi; palub seetõttu, et hädaabi andmise 
etapist arengukoostöö etappi üleminekul kasutataks abi järjepidevuse tagamiseks rohkem 
vahendeid ja neid paremini hallataks ning et aruteludes keskendutaks rohkem
olemasolevate rahastamisvahendite paindlikumaks muutmisele ja vastastikusele 
täiendavusele, eriti Euroopa Arengufondi ja arengukoostöö rahastamisvahendi riike või 
piirkondi käsitlevate strateegiadokumentide raames; kutsub üles pöörama erilist 
tähelepanu lastele, rasedatele ja väikelaste emadele ning varustama neid toidu ja rõivaste, 
transpordi- ja evakuatsioonivahendite ning soovimatute raseduste ja suguhaiguste 
ärahoidmiseks vajaliku meditsiinivarustusega, sest need meetmed on praeguste 
rahastamismehhanismide puhul esmatähtsad;

3. soovitab sel hädaabi andmiselt arengukoostööle ülemineku etapil keskenduda eeskätt 
kohalike asutuste võimekuse tõstmisele ning kohalike valitsusväliste organisatsioonide ja 
ühenduste aktiivsele osalemisele projektide kavandamisel ja elluviimisel, et panna alus 
kvaliteetsetele ja tõhusatele inimarengu programmidele ja neid programme soodustada;

4. on seisukohal, et humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadil oleks kasulik püüda 
koos oma partneritega leida uusi rahastamisviise; kutsub samal ajal üles jälgima, et 
Euroopa humanitaarabiprogrammide rahastamisel ja elluviimisel oleks mitu osalejat –
ÜRO, Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumine, valitsusvälised 
organisatsioonid – kuna suurõnnetused on tihti rahvusvahelised ning nõuavad 
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mitmepoolset ja kooskõlastatud tegutsemist; õhutab humanitaarabi ja kodanikukaitse 
peadirektoraadi talitusi ja kohapealseid eksperte tegutsema kohalike osalejate suutlikkuse 
ning kohapealse hindamise ja kiirreageerimise võimekuse suurendamise nimel;

5. rõhutab, et humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi partnerid teevad head tööd 
tänu tõhusale valikumenetlusele (näiteks partnerluse raamlepingule) ning humanitaarabi 
valdkonnale kohaldatavate normide ja tavade väljatöötamisele; rõhutab lisaks, et tõhus 
järelevalve rahaliste vahendite kasutamise üle erasektori audiitorfirmade poolt partnerite 
juures läbiviidavate auditite kaudu on oluline ja suurendab humanitaarabi valdkonna 
legitiimsust; märgib siiski – soovides säilitada partnerite mitmekesisuse ja tagada rahaliste 
vahendite kättesaadavuse väikestele ja keskmise suurusega valitsusvälistele 
organisatsioonidele –, et rahaliste vahendite saamise haldusmenetlused on keerulised ja 
halduskulud on valitsusväliste organisatsioonide jaoks liiga suured ning audititega seoses 
on personali vähesuse tõttu raskusi, ning nõuab, et kasutatavaid vahendeid kohandataks 
vastavalt humanitaarabi valdkonna spetsiifikale ja kohapealsetele vajadustele, tagamaks 
humanitaarabi õige suunitluse ja eri abiorganisatsioonide tegevuse kooskõlastamise juba 
varases etapis;

6. väljendab heameelt humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi tehtud jõupingutuste 
üle uuenduslike lähenemisviiside, näiteks rahaülekannetel põhineva lähenemisviisi (cash-
based approach) ja eelkõige kõige kaitsetumatele rühmadele suunatud tingimusteta 
ülekannete kasutamise edendamisel; märgib, et need kohalikku turgu kasutavad 
lähenemisviisid võivad olla tõhusamad ja nendega ei pruugi kaasneda suurem katteta 
antava toetuse risk kui mitterahalise abi puhul; ergutab seetõttu humanitaarabi ja 
kodanikukaitse peadirektoraati jätkama rahaülekannetel põhinevate lähenemisviiside 
väljatöötamist ja kutsuma oma partnereid üles neid lähenemisviise kasutama.
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