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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że Unia Europejska musi zwiększyć swoją zdolność reakcji wobec coraz 
częstszego występowania poważnych katastrof naturalnych; przypomina w związku z 
tym, że Parlament Europejski od wielu lat domaga się bardziej realistycznego budżetu na 
pomoc humanitarną, aby uniknąć ciągłego niedostatecznego finansowania odnośnych 
pozycji budżetowych i móc zapewnić finansowy margines działania przez cały rok 
budżetowy, oraz utrzymania spójnej równowagi między finansowaniem działań służących 
zapobieganiu katastrofom humanitarnym i działań mających na celu szybkie reagowanie 
na sytuacje kryzysowe, zarówno spowodowane klęskami żywiołowymi, jak i czynnikiem 
ludzkim; wyraża zadowolenie w związku z niedawnym komunikatem Komisji 
Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020, które przewidują 
zwiększenie budżetu na instrument pomocy humanitarnej, tj. 6,4 mld EUR na ten okres 
(tzn. średnio rocznie 915 mln EUR wobec 813 mln EUR w okresie 2007-2013); z 
satysfakcją odnotowuje również zwiększenie rezerwy na pomoc w nagłych przypadkach 
na ten sam okres do kwoty 2,5 mld EUR oraz propozycję przeniesienia 
niewykorzystanych środków z rezerwy na następny rok i zwraca się do Komisji, aby 
przeznaczała te środki głównie na pilną pomoc humanitarną;

2. domaga się, aby budżet UE wspierał działania mające na celu przewidywanie katastrof, 
przygotowanie się do nich, zapobieganie im i szybsze reagowanie na nie, a także bardziej 
elastyczne podejmowanie działań o charakterze rozwojowym pozwalających na wyjście z 
kryzysu; wyraża ubolewanie, że konkretne postępy w łączeniu pomocy doraźnej, 
odbudowy i rozwoju są stale ograniczone, pomimo wielu politycznych deklaracji w 
ostatnich latach; domaga się więc, aby przeznaczano większą ilość lepiej zarządzanych 
środków na zapewnienie ciągłości pomocy w fazach przejściowych między pomocą 
doraźną i pomocą na rozwój, a także aby podjąć rozważania ukierunkowane na 
elastyczność i wzajemne uzupełnianie się istniejących instrumentów finansowych, 
szczególnie w ramach krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych EFR i 
instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju; domaga się otoczenia 
szczególną troską dzieci, jak również kobiet w ciąży i matek małych dzieci i zapewnienia 
im żywności, ubrań, możliwości ewakuacji i transportu oraz opieki medycznej, aby 
zapobiegać niechcianym ciążom i chorobom przenoszonym drogą płciową, i wzywa do 
potraktowania tej kwestii jako priorytetu w ramach istniejących mechanizmów 
finansowych;

3. zaleca, by ten przejściowy etap odbudowy pomiędzy pomocą doraźną a rozwojem 
koncentrował się w pierwszej kolejności na budowaniu potencjału lokalnych instytucji 
oraz na dużym zaangażowaniu lokalnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na 
etapie planowania i wdrażania, aby ułatwić tworzenie podstaw skutecznych i wysokiej 
jakości programów na rzecz rozwoju społecznego;

4. uznaje korzyści płynące z poszukiwania nowych sposobów finansowania przez DG 
ECHO wraz z jej partnerami; wzywa jednocześnie do poszanowania różnorodności 
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partnerów w dziedzinie finansowania i realizowania międzynarodowych programów 
humanitarnych – Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, organizacji pozarządowych – i zachęca 
do zwiększania możliwości podmiotów lokalnych, zważywszy na fakt, że katastrofy mają 
często charakter transgraniczny i wymagają skoordynowanych i wielostronnych działań; 
zachęca do zwiększania możliwości podmiotów lokalnych oraz zdolności szybkiej oceny i 
szybkiego reagowania w terenie za pośrednictwem biur Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy 
Humanitarnej i lokalnych ekspertów;

5. podkreśla wysoką jakość pracy wykonywanej przez partnerów DG ECHO wyłonionych 
dzięki skutecznej metodzie selekcji, jak np. umowa ramowa o partnerstwie, i opracowaniu 
norm i praktyk przeznaczonych dla sektora pomocy humanitarnej; podkreśla również, że 
rzeczywista kontrola wykorzystania środków, dokonywana w ramach audytów partnerów 
przez prywatne firmy, odgrywa podstawową rolę i przyczynia się do legitymizacji sektora 
pomocy humanitarnej; zauważa jednak, w trosce o utrzymanie różnorodności partnerów i 
zagwarantowanie dostępu do środków małym i średnim organizacjom pozarządowym, 
złożoność procedur administracyjnych związanych z dostępem i nadmierne obciążenia 
administracyjne, co jest bardzo kosztowne dla organizacji pozarządowych, a także 
spowodowane brakiem zasobów ludzkich trudności napotykane przy audytach, i nawołuje 
do dostosowania wykorzystywanych narzędzi do logiki sektora pomocy humanitarnej i do 
potrzeb lokalnych, tak aby pomoc humanitarna była odpowiednio ukierunkowana, a 
koordynacja działań różnych organizacji zaangażowanych w świadczenie pomocy 
rozpoczynała się na wczesnym etapie;

6. wyraża uznanie dla działań podejmowanych przez DG ECHO, mających na celu 
promowanie stosowania innowacyjnych podejść, takich jak „cash-based approach”, a 
zwłaszcza bezwarunkowych przekazów skierowanych do najbardziej narażonych grup; 
uważa, że podejścia te, wykorzystując lokalne rynki, mogą być bardziej skuteczne i 
niekoniecznie zakładają wyższe ryzyko powiernicze niż pomoc w naturze; zachęca w 
związku z tym DG ECHO do kontynuowania „cash-based approaches” oraz do zachęcania 
swoich partnerów do ich stosowania.
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