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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas Savienībai, ņemot vērā lielu dabas katastrofu skaita pieaugumu, ir 
jāpastiprina sava reaģēšanas spēja; šajā sakarībā atgādina, ka Eiropas Parlaments jau 
vairākus gadus ir lūdzis noteikt realitātei atbilstošāku humānās palīdzības budžetu, lai 
novērstu hronisko līdzekļu nepietiekamību attiecīgajās budžeta pozīcijās un nodrošinātu 
finansiālas manevrēšanas iespējas visa finanšu gada garumā, kā arī lai saglabātu 
konsekventu līdzsvaru starp finansējuma piešķiršanu darbībām, kas paredzētas humanitāro 
katastrofu novēršanai, un darbībām, kas paredzētas ātrai reaģēšanai ārkārtas situācijās 
neatkarīgi no tā, vai tās ir dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas; atzinīgi vērtē neseno 
Eiropas Komisijas paziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014. gada 
līdz 2020. gadam, kurā humānās palīdzības instrumentam paredzēts līdzekļu 
palielinājums, līdzekļu kopsummai attiecīgajā periodā sasniedzot EUR 6,14 miljardus 
(proti, gada vidējā summa būtu EUR 915 miljoni salīdzinājumā ar EUR 813 miljoniem 
laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam); tāpat ar gandarījumu konstatē, ka ir plānots 
līdz EUR 2,5 miljardiem palielināt arī šajā periodā paredzēto ārkārtas palīdzības rezervi 
un ierosināts pārcelt neizmantotos rezerves līdzekļus uz nākamo gadu, un prasa Komisijai 
nodrošināt, lai šie līdzekļi principā tiktu turpmāk atvēlēti galvenokārt ārkārtas palīdzības 
gadījumiem;

2. prasa ar ES budžeta līdzekļiem atbalstīt darbības, kas vērstas uz to, lai paredzētu 
katastrofas, sagatavotos tām, tās novērstu un ātrāk uz tām reaģētu, kā arī ļautu elastīgāk 
sākt attīstības pasākumus krīžu seku likvidēšanai; pauž nožēlu, ka joprojām nav gūti vērā 
ņemami panākumi, lai izveidotu saikni starp ārkārtas palīdzības, rehabilitācijas un 
attīstības jomām, lai gan pēdējo gadu laikā ir palielinājies politisko saistību apmērs; 
turklāt prasa, lai vairāk līdzekļu tiktu piešķirts atbalsta kontinuitātes nodrošināšanai 
pārejas posmos no ārkārtas situācijas uz attīstību un lai uzmanība tiktu pievērsta lielākam 
elastīgumam un pašreizējo finanšu mehānismu savstarpējai papildināmībai, jo īpaši 
Eiropas Attīstības fonda un Attīstības sadarbības instrumenta konkrētu valstu/reģionu 
stratēģijas dokumentos; prasa nodrošināt īpašu aprūpi bērniem, grūtniecēm un mātēm ar 
maziem bērniem, piegādājot viņiem pārtiku un apģērbu un sniedzot evakuācijas, 
transporta un medicīniskus pakalpojumus, lai novērstu nevēlamu grūtniecību un seksuāli 
transmisīvas slimības, nosakot šīs jomas par prioritārām pašreizējos finanšu mehānismos;

3. iesaka šajā rehabilitācijas posmā, pārejot no ārkārtas palīdzības uz attīstību, lielāku 
uzmanību pievērst vietējo iestāžu spēju veidošanai un spēcīgai vietējo NVO un asociāciju 
iesaistīšanai plānošanas un īstenošanas posmos, lai veidotu pamatu kvalitatīvām un 
efektīvām cilvēces attīstības programmām un veicinātu to attīstību;

4. atzīst priekšrocības, ko sniedz ĢD ECHO un tā partneru centieni meklēt jaunas 
finansēšanas metodes; vienlaikus aicina respektēt starptautisko humānās palīdzības 
programmu finansēšanas un īstenošanas dalībnieku — ANO, Starptautiskās Sarkanā 
Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības, NVO — daudzveidību, jo katastrofas bieži vien ir 
transnacionālas un, tās novēršot, ir jāveic daudzpusējas un koordinētas darbības; mudina 
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strādāt pie vietējo dalībnieku spēju nostiprināšanas un palielināt novērtēšanas un ātras 
reaģēšanas spējas attiecīgajās teritorijās ar ĢD ECHO vietējo biroju un vietējo ekspertu 
palīdzību;

5. ņem vērā ĢD ECHO partneru īstenotās darbības kvalitāti, kas tiek panākta, izmantojot 
efektīvu izvēles metodi, piemēram, partnerības pamatnolīgumu, un standartu un prakses 
izveidi humānās palīdzības jomā; tāpat ņem vērā, ka efektīva līdzekļu izmantojuma 
pārbaude, ar privātu firmu palīdzību veicot revīzijas partneru organizācijās, ir būtiski 
svarīga un veicina humānās palīdzības jomas leģitimitāti; tomēr, rūpējoties par partneru 
daudzveidības saglabāšanu un līdzekļu pieejamības nodrošināšanu mazām un vidējām 
NVO, norāda, ka administratīvās procedūras līdzekļu piešķiršanai ir pārāk sarežģītas, 
administratīvās izmaksas ir pārāk lielas, lai NVO tās spētu segt, un cilvēkresursu trūkuma 
dēļ ir grūti veikt revīzijas, un lūdz pielāgot izmantotos instrumentus humānās palīdzības 
jomas realitātei un vietējām vajadzībām un nodrošināt to, ka humāno palīdzību novirza 
pareizi un ka dažādu klātesošo palīdzības organizāciju darba koordinācija tiek uzsākta 
agrīnā posmā;

6. atzinīgi vērtē ĢD ECHO centienus veicināt novatorisku pieeju, piemēram, uz naudu 
balstītas pieejas, izmantošanu, jo īpaši, veicot visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām 
paredzētus beznosacījumu naudas pārvedumus; konstatē, ka šīs pieejas, kuru īstenošanai 
izmanto vietējos tirgus, var izrādīties efektīvākas un ne vienmēr rada lielāku fiduciāru 
risku kā palīdzība natūrā; tādēļ mudina ĢD ECHO turpināt uz naudu balstītu pieeju 
izveidi un mudināt partnerus šīs pieejas izmantot.
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