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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a sokasodó súlyos természeti katasztrófákkal 
szemben erősítenie kell reagálóképességét; ennek perspektívájában emlékeztet, hogy az 
Európai Parlament sok éve szót emel egy olyan realisztikusabb humanitárius költségvetés 
érdekében, amely elejét vehetné az érintett költségvetési tételek krónikus 
alulfinanszírozottságának, illetve az egész költségvetési év folyamán nagyobb pénzügyi 
szabadságot biztosíthatna, valamint megőrizhetne egy koherens finanszírozási egyensúlyt 
egyfelől a humanitárius katasztrófák megelőzését célzó, másfelől a – természeti vagy 
ember okozta – vészhelyzetek gyors megoldására irányuló fellépések között; üdvözli az 
Európai Bizottság legutóbbi közleményét, amely a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
kapcsán ezen időszakra előirányozza a humanitárius segítségnyújtásra szolgáló eszköz 
költségvetésének 6,4 milliárd euróra történő növelését (ami átlagosan évi 915 millió eurót 
jelent a 2007–2013-as időszak évi 813 millió eurójával szemben); szintén megelégedéssel 
fogadja, hogy az említett időszak tekintetében a gyorssegélytartalék 2,5 milliárd euróra 
növekszik, valamint hogy a javaslat tartalmazza a tartalék fel nem használt részének az 
átvitelét a rákövetkező esztendőre, és kéri a Bizottságot, hogy ezt az eszközt elsősorban a 
sürgős humanitárius szükségletek kielégítésére tartsák fenn;

2. kéri, hogy az uniós költségvetésből támogassanak olyan fellépéseket, amelyeknek célja a 
katasztrófák előrejelzése, a rájuk való felkészülés, a megelőzés és a gyorsabb reagálás, 
továbbá a válsághelyzetek megoldását segítő eszközök mozgósításának rugalmasabbá 
tétele; sajnálja, hogy az azonnali segély, a rehabilitáció és a fejlesztés közötti kapcsolat 
terén a konkrét előrelépések továbbra is korlátozottak az elmúlt években tett számos 
politikai vállalás megsokszorozódása ellenére; ezért kéri, hogy mozgósítsanak több és 
jobban irányított eszközt a segítségnyújtás folyamatosságának biztosítása érdekében a 
sürgősségi helyzet és a fejlesztés közötti átmeneti fázisok tekintetében, valamint hogy 
lehetőleg inkább a meglévő pénzügyi eszközök rugalmassága és kiegészítő volta 
irányában keressék a megoldást, különösen az Európai Fejlesztési Alap (EFA) és a 
fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz (DCI) ország-, illetve régióstratégiai 
dokumentumai keretében; felszólít, hogy különös gonddal foglalkozzanak a 
gyermekekkel, a várandós nőkkel és a kisgyermekes anyákkal, élelmiszert, ruházatot, 
menekülési és szállítóeszközöket biztosítva számukra, továbbá egészségügyi 
felszereléseket a nem kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek 
megakadályozása céljából, mely feladatok a jelenlegi finanszírozási mechanizmusok 
prioritásai közé tartoznak;

3. támogatja, hogy a sürgős segítségnyújtás és a fejlesztés közötti ezen átmeneti 
rehabilitációs szakaszban elsősorban a helyi intézmények képességeinek megerősítésére, 
illetve a nem kormányzati és helyi szervezeteknek a tervezésben és a megvalósításban 
való erőteljes részvételére helyezzék a hangsúlyt minőségi és hatékony humán fejlesztési 
programok elősegítése és megalapozása érdekében;

4. elismeri annak előnyeit, hogy a DG ECHO és partnerei keresik az finanszírozás új 
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formáit; egyidejűleg felhív az európai uniós humanitárius programok finanszírozásában és 
végrehajtásában tevékenyen részt vevő szervezetek − ENSZ, Nemzetközi Vöröskereszt és 
Vörös Félhold Mozgalom és nem kormányzati szervezetek − sokféleségének tiszteletben 
tartására, mivel a katasztrófák gyakran transznacionális jellegűek és többoldalú, 
összehangolt válaszadást igényelnek; ösztönzi a helyi szereplők képességeinek fokozását 
célzó erőfeszítéseket és a gyors helyszíni értékelési és reagálási képesség növelését a 
humanitárius segítségnyújtás fő irányító központjának kirendeltségei és a helyszínen 
tartózkodó szakértők révén;

5. rámutat a DG ECHO partnerei által végzett tevékenység minőségi voltára, amely a 
hatékony kiválasztási módszernek – így a partnerségi keretszerződésnek, valamint a 
humanitárius területre kidolgozott szabályoknak és gyakorlatoknak köszönhető;
hangsúlyozza továbbá, hogy alapvető fontosságú a pénzügyi eszközök felhasználásának 
hatékony – a partnerek magánirodák által történő átvilágítása formájában megvalósuló –
ellenőrzése, amely hozzájárul a humanitárius terület legitimitásának fenntartásához;
megállapítja ugyanakkor – gondolva a partnerek sokféleségének fenntartására és a kis és 
közepes NGO-k eszközökhöz való hozzáférésének biztosítására –, hogy a hozzáféréshez 
szükséges adminisztratív eljárások bonyolultak, az NGO-k számára igen sok költséget 
jelentő adminisztratív terhek pedig túlzottak, illetve az átvilágítások az emberi erőforrások 
hiánya miatt nehézségekbe ütköznek, s kiáll amellett, hogy az alkalmazott módszereket 
igazítsák a humanitárius terület logikájához és a helyi szükségletekhez annak érdekében, 
hogy a humanitárius segítségnyújtás megfelelő irányba haladjon, a helyszínen levő 
különböző segélyszervezetek munkájának összehangolása pedig már korán 
megkezdődjék;

6. üdvözli a DG ECHO által az olyan innovatív megközelítések támogatása érdekében tett 
erőfeszítéseket, mint a „cash-based approach” („készpénzalapú megközelítés”), különösen 
a feltételhez nem kötött – a legsérülékenyebb csoportoknak szánt – transzferek 
tekintetében; megállapítja, hogy a helyi piacokra építő ezen megközelítések több 
eredményt hozhatnak, és a pénzkezeléssel kapcsolatos megbízhatóság tekintetében sem 
járnak szükségszerűen nagyobb kockázattal, mint a természetbeni támogatások; ennek 
megfelelően arra ösztönzi a DG ECHO-t, hogy szélesítse a „cash-based approach” 
módszer alkalmazását és ösztönözze partnereit is erre.
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