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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de Europese Unie haar reactievermogen ten aanzien van het stijgende 
aantal zware natuurrampen moet versterken; herinnert er in dit verband aan dat het 
Europees Parlement al jaren pleit voor een meer realistische begroting voor humanitaire 
hulp om een einde te stellen aan de chronische onderfinanciering van de betrokken 
begrotingslijnen en gedurende het hele begrotingsjaar een zekere financiële 
bewegingsruimte te kunnen behouden, alsook om een consistent evenwicht te bewaren 
tussen enerzijds steun voor initiatieven ter preventie van humanitaire rampen en 
anderzijds steun voor initiatieven die focussen op een snelle reactie in noodsituaties, los 
van de vraag of die een natuurlijke dan wel menselijke oorzaak hebben; is verheugd over 
de recente mededeling van de Europese Commissie over het meerjarig financieel kader 
voor de periode 2014-2020 dat voorziet in een verhoging van de begroting van het 
Instrument voor humanitaire hulp tot 6,4 miljard euro, wat neerkomt op een gemiddelde 
van 915 miljoen euro per jaar (tegenover 813 miljoen euro per jaar voor de periode 2007-
2013); stelt tot haar tevredenheid ook vast dat de reserve voor noodhulp voor deze periode 
opgetrokken wordt tot 2,5 miljard euro en dat voorgesteld wordt de niet-aangewende steun 
over te dragen naar de reserve voor het volgende jaar, en dringt er bij de Commissie op 
aan dat dit bedrag in hoofdzaak bestemd blijft voor dringende humanitaire hulp;

2. vraagt dat de EU in haar begroting ruimte voorziet voor initiatieven die beogen rampen te 
voorkomen, erop te anticiperen, er zich op voor te bereiden en er zo snel mogelijk op te 
reageren, alsook dat ze de obstakels wegneemt die een vlotte activering van 
ontwikkelingshulp in crisissituaties verhinderen; betreurt dat nog steeds weinig concrete 
vorderingen gemaakt zijn op het gebied van de samenhang van noodhulp, rehabilitatie en 
ontwikkeling, ondanks de vele politieke initiatieven die de laatste jaren zijn genomen; 
vraagt daarom dat meer middelen worden ingezet en dat ze beter worden beheerd 
teneinde de continuïteit van de hulp te garanderen tijdens de overgangsfase tussen 
noodsituatie en ontwikkeling en dat er gestreefd wordt naar meer flexibiliteit en 
complementariteit van de bestaande financiële voorzieningen, meer bepaald in het kader 
van de beleidsdocumenten per land/regio van het Europees Fonds voor ontwikkeling en 
van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking; vraagt dat kinderen, zwangere 
vrouwen en moeders van jonge kinderen in de bestaande financieringsinstrumenten als 
prioritaire doelgroep gelden ten aanzien van voedselvoorziening, kleding, ontruiming en 
overbrenging, en pleit daarnaast voor medische voorzieningen die ongewenste 
zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen voorkomen;

3. beveelt aan om in deze rehabilitatiefase die de overgang tussen noodsituatie en 
ontwikkeling uitmaakt in de eerste plaats te focussen op de ontwikkeling van de 
capaciteit van plaatselijke instellingen en in de plannings- en uitvoeringsfase op een grote 
betrokkenheid van plaatselijke ngo's en verenigingen, ter bevordering van en als basis 
voor kwaliteitsvolle en doeltreffende programma's voor menselijke ontwikkeling;

4. vindt het nuttig dat DG ECHO samen met zijn partners naar nieuwe 
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financieringsmechanismen zoekt; roept tegelijkertijd op tot eerbiediging van de diversiteit 
van de spelers in het kader van de financiering en tenuitvoerlegging van de internationale 
humanitaire programma's - Verenigde Naties, Internationale Rode Kruis-Rode Halve 
Maan, ngo's - aangezien deze rampen vaak een transnationale dimensie hebben en vragen 
om een gecoördineerde, multilaterale respons; is voor verdere versterking van de 
capaciteiten van de lokale spelers en wil het beoordelings- en reactievermogen ter plaatse 
opvoeren door een beroep te doen op ter plaatse aanwezige experts en op de diensten van 
DG ECHO;

5. onderstreept de kwaliteit van het werk van de partners van DG ECHO, die op een 
doeltreffende manier - onder meer door het sluiten van kader-
partnerschapsovereenkomsten - geselecteerd worden en moeten beantwoorden aan de voor
de hulpsector vastgestelde normen en waarden; onderstreept tevens het belang van de 
controles op de aanwending van de aan de partners verleende middelen, die door 
particuliere auditbureaus op een doeltreffende manier worden uitgevoerd en bijdragen tot 
de legitimatie van de sector; wil echter ook de diversiteit van de partners en de toegang 
van kleine en middelgrote ngo's tot de fondsen waarborgen, wijst in dat verband op de 
complexiteit van de administratieve toegangsprocedures, op de torenhoge administratieve 
kosten waar de ngo's mee worden geconfronteerd en op het gebrek aan personeel dat de 
sector voor moeilijkheden plaatst ten aanzien van audits, en pleit ervoor om de 
gehanteerde werkmethoden af te stemmen op de eigenheid van de hulpsector en op de 
plaatselijke behoeften, opdat de humanitaire hulp op passende wijze gestuurd wordt en de 
activiteiten van de aanwezige hulporganisaties van bij het begin gecoördineerd worden;

6. is verheugd over de inspanningen van DG ECHO ter bevordering van innovatieve 
benaderingen zoals de 'cash-based approach', met in het bijzonder de onvoorwaardelijke 
transfers die gericht zijn op de meest kwetsbare groepen; stelt vast dat deze benaderingen, 
door gebruik te maken van de lokale markten, doeltreffender kunnen zijn en niet per se 
een hoger fiduciair risico inhouden dan bijstand in natura; moedigt DG ECHO daarom aan 
om de 'cash-based approach' verder uit te bouwen en om de partners aan te sporen er 
gebruik van te maken.
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