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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että EU:n on vahvistettava valmiuksiaan reagoida suuriin luonnonkatastrofeihin, 
sillä niiden määrä on moninkertaistunut, ja muistuttaa tässä yhteydessä, että parlamentti 
on vedonnut jo useita vuosia realistisemman humanitaarisen alan talousarvion puolesta, 
jotta vältettäisiin asianomaisten budjettikohtien jatkuvasti riittämätön rahoitus ja 
varmistettaisiin, että rahoituksessa on liikkumavaraa koko varainhoitovuoden ajan, sekä 
säilytettäisiin johdonmukainen tasapaino yhtäältä humanitaaristen katastrofien 
ehkäisytoimien ja toisaalta sellaisten toimien välillä, jotka mahdollistavat nopean 
vastaamisen ihmisen aiheuttamiin ja luonnonkatastrofeihin; panee tyytyväisenä merkille 
komission hiljattain monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 antaman tiedonannon, 
jossa suunnitellaan humanitaarisen avun välineelle tarkoitettujen määrärahojen 
korottamista 6,4 miljardiin euroon kyseiseksi ajaksi (tällöin vuosittaiset määrärahat 
olisivat keskimäärin 915 miljoonaa euroa, kun ne vuosina 2007–2013 olivat 
813 miljoonaa euroa); panee myös tyytyväisenä merkille, että hätäapuvarauksen
määrärahoja aiotaan korottaa samaksi ajaksi 2,5 miljardiin euroon ja että on ehdotettu 
varauksen käyttämättömien määrärahojen siirtämistä seuraavalle vuodelle, ja pyytää 
komissiota osoittamaan nämä varat edelleen kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin;

2. pyytää, että EU:n talousarviosta tuetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on ennakoida 
katastrofit, valmistautua niihin, ehkäistä niitä ja reagoida niihin nopeammin sekä tehdä 
kriisitilanteiden ratkaisemiseen tarkoitetuista kehitystoimista joustavampia; pitää 
valitettavana, että konkreettiset hankkeet hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön niveltämisen alalla ovat edelleen vähäisiä, vaikka poliittisten 
sitoumusten määrä onkin viime vuosina kasvanut; pyytää näin ollen, että varoja 
hallinnoitaisiin paremmin ja käytettäisiin enemmän jatkuvuuden varmistamiseen 
hätäavun ja kehitysyhteistyön välisten siirtymävaiheiden aikana ja että keskusteluissa 
keskityttäisiin olemassa olevien rahoitusvälineiden joustavuuteen ja täydentävyyteen, 
erityisesti Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) 
maa- ja aluekohtaisten strategia-asiakirjojen puitteissa; pyytää huolehtimaan erityisesti 
lasten, raskaana olevien naisten ja pikkulasten äitien elintarvike- ja vaatehuollosta, 
evakuoinnista ja kuljetuksesta sekä terveydenhoidosta, jotta voidaan ehkäistä ei-toivottuja 
raskauksia ja sukupuolitauteja, ja katsoo, että nämä ovat ensisijaisia toimia nykyisissä 
rahoitusmekanismeissa;

3. suosittaa, että kunnostustoimissa eli hätäavun ja kehitysyhteistyön välisessä 
siirtymävaiheessa keskitytään pääasiassa paikallisten instituutioiden valmiuksien 
kehittämiseen ja varmistetaan paikallisten valtiosta riippumattomien järjestöjen ja 
yhdistysten laaja osallistuminen toimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, sillä näin 
voidaan edistää ja pohjustaa laadukkaita ja tehokkaita inhimillisten voimavarojen 
kehittämisohjelmia;

4. tunnustaa, että humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) 
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kannattaa etsiä uusia rahoitusjärjestelyjä kumppaniensa kanssa; kehottaa kunnioittamaan 
eurooppalaisten humanitaaristen ohjelmien täytäntöönpanoon ja rahoittamiseen 
osallistuvien toimijoiden – kuten YK:n, Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun liikkeen sekä kansalaisjärjestöjen – moninaisuutta, sillä katastrofit ylittävät 
usein valtioiden rajat ja edellyttävät monenvälisiä ja koordinoituja toimia; kannustaa 
parantamaan paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja kykyä nopeaan 
tilannearviointiin ja toimintaan kentällä humanitaarisen avun pääosaston toimistojen ja 
kentällä toimivien asiantuntijoiden välityksellä;

5. korostaa, että ECHOn yhteistyökumppanien työ on laadukasta, koska valintamenettely –
esimerkiksi puitesopimus kumppanuudesta – on tehokas ja kumppanuudessa sovelletaan 
humanitaariselle alalle tarkoitettuja normeja ja käytäntöjä; korostaa lisäksi, että yksityisten 
tarkastusyritysten suorittama yhteistyökumppanien varojenkäytön tehokas valvonta 
tarkastusten avulla on tärkeää ja edistää humanitaarisen alan oikeutusta; haluaa kuitenkin 
säilyttää yhteistyökumppanien monimuotoisuuden ja taata varojen saatavuuden pienille ja 
keskisuurille kansalaisjärjestöille ja huomauttaa, että rahoituksen saamista koskevat 
hallinnolliset menettelyt ovat monimutkaisia ja hallintoon liittyvät maksut liian kalliita, 
varsinkin valtiosta riippumattomille järjestöille, ja tarkastuksissa on vaikeuksia 
henkilöstöresurssien puutteen takia; pyytääkin, että käytettyjä välineitä mukautettaisiin 
humanitaarisen alan toimintaan ja paikallisiin tarpeisiin, jotta humanitaarinen apu saadaan 
suunnatuksi asianmukaisesti ja monien apua toimittavien järjestöjen toiminnan 
koordinointi voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa;

6. pitää myönteisinä ECHOn pyrkimyksiä edistää innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, 
kuten rahasuorituksiin perustuvaa mallia ("cash-based approach") ja erityisesti kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville ryhmille suunnattuja ehdottomia siirtoja; toteaa, että 
nämä paikallisia markkinoita hyödyntävät lähestymistavat voivat olla kaikkein 
tehokkaimpia ja ne eivät välttämättä aiheuta suurempia ilman vakuuksia annettavaan 
lainaan liittyviä riskejä kuin luontoissuoritukset; kannustaa ECHOa jatkamaan 
rahasuorituksiin perustuvien mallien kehittämistä ja kehottamaan sen 
yhteistyökumppaneita käyttämään niitä.
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