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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi stiprinti savo gebėjimą reaguoti į gausėjančias dideles 
gaivalines nelaimes; atsižvelgdamas į tai, primena, kad Europos Parlamentas jau daug 
metų prašo sudaryti labiau realybę atitinkantį humanitarinės pagalbos biudžetą, kad būtų 
galima išvengti nuolatinio nepakankamo susijusių biudžeto eilučių finansavimo ir kad 
būtų galima užtikrinti finansinių veiksmų laisvę per visus finansinius metus ir išlaikyti 
nuoseklią pusiausvyrą finansuojant veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią 
humanitarinėms nelaimėms, ir veiksmus, kuriais siekiama greitai reaguoti į stichines ar 
žmogaus sukeltas kritines situacijas; džiaugiasi neseniai paskelbtu Europos Komisijos 
komunikatu dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos, kurioje numatyta 
padidinti humanitarinės pagalbos priemonės biudžetą, t. y. šiam laikotarpiui numatyta 6,4 
mlrd. eurų (taigi metinis vidurkis būtų 915 mln. eurų, palyginti su 813 mln. eurų 2007–
2013 m. laikotarpiu); taip pat džiaugdamasis konstatuoja, kad tuo pačiu laikotarpiu iki 
2,5 mlrd. eurų padidintas skubiai pagalbai skirtas rezervas ir pasiūlyta neišnaudotas 
rezervo lėšas perkelti į kitus metus, ir prašo Komisijos, kad šios lėšos toliau būtų visų 
pirma skiriamos skubiems humanitariniams poreikiams tenkinti;

2. prašo, kad iš ES biudžeto remti veiksmus, skirtus numatyti nelaimes, joms pasiruošti, jų 
išvengti ir greičiau į jas reaguoti, taip pat remti veiksmus, kuriais užtikrinamas didesnis 
lankstumas pradedant naudoti plėtros priemones, skirtas išeiti iš krizinių situacijų; 
apgailestauja , kad ryšys tarp skubios pagalbos, atstatymo ir vystymosi srityse vis dar 
ribotas, nepaisant daugelio politinių įsipareigojimų, prisiimtų pastaraisiais metais; taip pat 
prašo taikyti daugiau priemonių ir geriau jas valdyti siekiant užtikrinti pagalbos tęstinumą 
pereinamuoju laikotarpiu tarp skubios pagalbos ir vystymosi, taip pat prašo, kad būtų 
labiau svarstomos didesnio esamų finansinių priemonių lankstumo ir papildomumo 
galimybės, ypač taikant Europos plėtros fondo (EPF) ir vystomojo bendradarbiavimo 
priemonės šalims ir (arba) regionams skirtus strategijos dokumentus; ragina ypač rūpintis 
vaikais, taip pat būsimomis motinoms ir mažų vaikų motinomis, atsižvelgiant į maisto, 
drabužių tiekimą, evakuaciją ir transportą, medicinos paslaugas, siekiant išvengti 
nepageidaujamo nėštumo ir lytiniu keliu plintančių ligų, nustatant šias sritis 
prioritetinėmis esamuose finansiniuose mechanizmuose;

3. palankiai vertina tai, kad šio pereinamojo atkūrimo etapo, vykdomo tarp skubios pagalbos 
ir vystymo, metu visų pirma atkreipiamas dėmesys į vietos institucijų pajėgumų 
stiprinimą ir vietos NVO ir asociacijų aktyvų dalyvavimą planavimo ir įgyvendinimo 
veikloje, kad būtų supaprastinti ir parengti kokybiškų ir veiksmingų žmonijos raidos 
programų pagrindai;

4. pripažįsta ECHO GD ir jo partnerių vykdomos naujų finansavimo formų paieškos naudą;
taip pat ragina gerbti Europos humanitarinės pagalbos programų finansavimo ir 
įgyvendinimo sistemos dalyvių įvairovę: Jungtinės Tautos, Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas, nevyriausybinės organizacijos (NVO), 
kadangi nelaimės dažnai yra tarpvalstybinio pobūdžio ir į jas būtina reaguoti daugiašaliais 
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ir darniais veiksmais; ragina stiprinti vietos dalyvių pajėgumus ir didinti spartaus 
vertinimo ir reagavimo pajėgumus pasitelkiant Humanitarinės pagalbos generalinio 
direktorato vietos biurus ir vietos ekspertus;

5. pabrėžia, kad ECHO GD partneriai veikia labai kokybiškai, nes taikomas veiksmingas jų 
atrankos metodas, pavyzdžiui, partnerystės pagrindų susitarimai, ir rengiamos 
humanitarinei sričiai skirtos normos ir praktika; taip pat pabrėžia, kad veiksminga lėšų 
naudojimo kontrolė privatiems biurams atliekant partnerių audito patikrą turi esminę 
svarbą ir prisideda prie humanitarinio sektoriaus įteisinimo; tačiau pažymi, kad siekiant 
išlaikyti partnerių įvairovę ir užtikrinti mažų ir vidutinių nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) galimybes gauti lėšų susiduriama su sudėtingomis administracinėmis 
procedūromis ir su per dideliais administraciniais mokesčiais, kurie NVO labai brangiai 
kainuoja, ir su vykdant auditą kylančiais sunkumais dėl žmogiškųjų išteklių stokos, taip 
pat prašo naudojamas priemones pritaikyti prie humanitarinės pagalbos sektoriaus dėsnių 
ir vietos poreikių, kad humanitarinė pagalba būtų tinkamai nukreipta, ir ankstyvame etape 
būtų pradėti koordinuoti įvairių dalyvaujančių pagalbos organizacijų veiksmai; 

6. pritaria ECHO GD dedamoms pastangoms siekiant naudoti naujoviškus metodus, pvz., 
grynaisiais pinigais grindžiamą metodą, ypač besąlygiškus pervedimus, kurie skirti 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms; konstatuoja, kad šie metodai, taikant vietines rinkas, 
gali būti veiksmingesni ir nebūtinai apima didesnę piniginę riziką negu pagalba natūra; 
taigi ragina ECHO GD toliau plėtoti grynaisiais pinigais grindžiamus metodus ir skatinti 
savo partnerius juos naudoti.
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