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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze capacitatea de reacție în 
contextul multiplicării catastrofelor naturale de proporții; reamintește, în acest sens, că 
Parlamentul European pledează de mai mulți ani pentru un buget umanitar mai realist, 
pentru a evita astfel subfinanțarea cronică a liniilor bugetare respective și pentru a se putea 
garanta o marjă de manevră financiară pentru tot anul bugetar, precum și pentru a menține 
un echilibru coerent între finanțarea acțiunilor care vizează prevenirea catastrofelor 
umanitare și cea a acțiunilor orientate către o reacție rapidă la situațiile de urgență, 
indiferent dacă acestea sunt provocate de om sau de natură; salută recenta Comunicare a 
Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014-2020 ce prevede o creștere a 
bugetului instrumentului pentru ajutor umanitar, respectiv de 6,4 miliarde EUR pentru 
această perioadă (circa 915 milioane EUR anual, în medie, față de 813 milioane EUR 
pentru perioada 2007-2013); ia act cu satisfacție de creșterea rezervei pentru ajutor de 
urgență pentru aceeași perioadă la 2,5 miliarde de EUR, precum și de propunerea de 
reportare în anul următor a fondurilor neutilizate din rezervă și solicită Comisiei să 
păstreze aceste fonduri pentru intervențiile umanitare cu caracter urgent;

2. solicită ca bugetul UE să sprijine acțiuni de anticipare a catastrofelor, de pregătire pentru 
acestea și de prevenire și reacție la acestea în mod mai rapid și care să permită lansarea 
mai facilă de acțiuni de dezvoltare pentru ieșirea din situațiile de criză; regretă faptul că 
progresele concrete în domeniul legăturii dintre ajutorul de urgență, reabilitare și 
dezvoltare rămân în continuare limitate, în ciuda numărului mai mare de angajamente 
politice asumate în ultimii ani; solicită, prin urmare, folosirea de resurse suplimentare mai 
bine gestionate pentru asigurarea continuității ajutorului în fazele de tranziție între 
urgență și dezvoltare și solicită folosirea unei abordări orientate spre mai multă 
flexibilitate și complementaritate a instrumentelor financiare existente, în special în 
cadrul documentelor de strategie naționale/regionale ale FED și ale ICD; solicită 
acordarea unui tratament special copiilor, precum și femeilor însărcinate și mamelor cu 
copii mici, în ceea ce privește furnizarea de alimente, de îmbrăcăminte, evacuarea și 
transportul, precum și serviciile medicale necesare pentru prevenirea sarcinilor nedorite și 
a bolilor cu transmitere sexuală, ca domenii prioritare în cadrul mecanismelor financiare 
existente;

3. recomandă ca această etapă tranzitorie de reabilitare între ajutorul de urgență și de 
dezvoltare să fie în principal axată pe consolidarea capacităților instituțiilor locale și pe 
un nivel ridicat de implicare a ONG-urilor și a asociațiilor locale în etapele de planificare 
și de punere în aplicare, în vederea facilitării și a construirii bazei unor programe de 
dezvoltare umană eficiente și de înaltă calitate;

4. recunoaște avantajul căutării unor noi modalități de finanțare de către DG ECHO alături 
de partenerii săi; solicită, totodată, respectarea diversității actorilor în cadrul finanțării și al 
punerii în aplicare a programelor umanitare europene - Organizația Națiunilor Unite, 
Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, ONG-uri – dat fiind că, 
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adesea, catastrofele au un caracter transnațional și necesită reacții multilaterale și 
coordonate; încurajează activitățile de consolidare a capacității actorilor locali și sporirea 
capacității de evaluare și reacție rapidă pe teren prin intermediul birourilor Direcției 
Generale Ajutor Umanitar și al experților prezenți pe teren;

5. subliniază activitatea de calitate a partenerilor DG ECHO datorată unei metode de selecție 
eficace – cum ar fi acordul-cadru de parteneriat – și elaborării de norme și de practici în 
domeniul umanitar; subliniază, de asemenea, că controlul efectiv al utilizării fondurilor în 
auditurile efectuate asupra partenerilor de către companii private este esențial și contribuie 
la legitimitatea sectorului umanitar; constată însă, din motive de păstrare a diversității 
partenerilor și de garantare a accesului ONG-urilor mici și mijlocii la fonduri, 
complexitatea procedurilor administrative de acces și sarcinile administrative copleșitoare, 
foarte costisitoare pentru ONG-uri, precum și dificultățile întâmpinate în cazurile de audit, 
dată fiind lipsa de resurse umane, și pledează pentru adaptarea instrumentelor utilizate la 
nevoile sectorului umanitar și la cele locale, în vederea orientării adecvate a asistenței 
umanitare și a demarării, la un stadiu timpuriu, a coordonării acțiunii diverselor 
organizații de ajutor prezente;

6. salută eforturile întreprinse de DG ECHO pentru promovarea utilizării unor abordări 
inovatoare, cum ar fi „cash-based approach” (transferuri în numerar), mai ales 
transferurile necondiționate acordate grupurilor celor mai vulnerabile; constată că aceste 
abordări, făcând apel la piețele locale, pot fi mai eficiente și nu implică neapărat un risc 
fiduciar mai ridicat decât asistența în natură; încurajează așadar DG ECHO să continue 
dezvoltarea acestor abordări și să-și încurajeze partenerii să le aplice.
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