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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Európska únia musí vzhľadom na zvýšenie počtu veľkých prírodných 
katastrof posilniť svoju schopnosť reagovať; v tejto súvislosti pripomína, že Európsky 
parlament sa už niekoľko rokov zasadzuje za realistickejší rozpočet na humanitárnu 
pomoc s cieľom zabrániť neustále nedostatočnému financovaniu príslušných 
rozpočtových riadkov a môcť zabezpečiť finančný manévrovací priestor v priebehu 
celého rozpočtového roka, ako aj zachovať súvislú rovnováhu medzi financovaním 
krokov smerujúcich k predchádzaniu humanitárnym katastrofám a krokov smerujúcich 
k urýchlenej reakcii na núdzové situácie, či už prírodného rázu alebo spôsobené 
človekom; víta nedávne oznámenie Európskej komisie o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2014 – 2020, v ktorom sa navrhuje zvýšenie rozpočtu na nástroj humanitárnej 
pomoci, konkrétne 6,4 miliardy EUR na toto obdobie (t. j. išlo by v priemere o 915 
miliónov EUR ročne oproti 813 miliónom EUR v období 2007 – 2013); s uspokojením 
tiež berie na vedomie zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc na to isté obdobie na 2,5 
miliardy EUR a návrh na presun nevyužitých prostriedkov z rezervy do ďalšieho roka 
a žiada Komisiu, aby sa tieto prostriedky naďalej vyčleňovali na núdzové humanitárne 
potreby;

2. žiada, aby sa z rozpočtu EÚ podporovali opatrenia na predvídanie katastrof, prípravu na 
ne, predchádzanie katastrofám a rýchlejšiu reakciu na ne, ako aj opatrenia, ktoré umožnia 
pružnejšie vykonávanie činností v oblasti rozvoja ako prostriedku na prekonávanie 
krízových situácií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že konkrétny pokrok týkajúci sa 
prepojenia medzi núdzovou pomocou, obnovou a rozvojom je naďalej obmedzený, a to aj 
napriek mnohým politickým záväzkom prijatým v posledných rokoch; preto žiada, aby sa 
vyčlenilo viac prostriedkov na zabezpečenie kontinuity pomoci počas prechodnej fázy od 
núdzovej pomoci k rozvoju a aby sa tieto prostriedky lepšie spravovali a takisto aby sa 
venovala pozornosť dosiahnutiu väčšej pružnosti a komplementárnosti existujúcich 
finančných nástrojov, a to najmä v kontexte dokumentov o stratégii krajiny/regiónu 
Európskeho rozvojového fondu a nástroja financovania rozvojovej spolupráce; vyzýva na 
osobitnú starostlivosť o deti, ale aj budúce matky a matky s malými deťmi, pokiaľ ide 
o zabezpečenie jedla, šatstva, evakuácie a prepravy, ako aj zdravotníckych zariadení, 
s cieľom predchádzať nechceným tehotenstvám a pohlavným chorobám, čo sú prioritné 
oblasti v rámci súčasných finančných nástrojov;

3. odporúča, aby sa táto prechodná fáza obnovy medzi núdzovou pomocou a rozvojom 
zameriavala predovšetkým na posilnenie kapacít miestnych inštitúcií a vysokú úroveň 
zapojenia miestnych mimovládnych organizácií a zdužení do fáz plánovania a 
vykonávania s cieľom uľahčiť a položiť základy pre kvalitné a účinné programy 
ľudského rozvoja;

4. uznáva prínos hľadania nových spôsobov financovania prostredníctvom GR ECHO a 
jeho partnerov; zároveň vyzýva na rešpektovanie rozmanitosti aktérov pri financovaní 
a vykonávaní európskych humanitárnych programov – OSN, Medzinárodného hnutia 
Červeného kríža a Červeného polmesiaca, MVO – keďže katastrofy majú často 
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cezhraničný charakter a vyžadujú si mnohostrannú a koordinovanú reakciu; podporuje 
činnosti spojené s posilňovaním kapacít miestnych aktérov a rozširovanie schopnosti 
rýchleho hodnotenia a rýchlej reakcie v teréne prostredníctvom kancelárií generálneho 
riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a odborníkov prítomných v teréne;

5. zdôrazňuje kvalitnú prácu partnerov GR ECHO vykonávanú vďaka účinnej metóde 
výberu – ako je rámcová zmluva o partnerstve – a vypracovaniu noriem a postupov pre 
oblasť humanitárnej pomoci; zdôrazňuje tiež, že účinná kontrola využívania prostriedkov 
v rámci auditov, ktoré u partnerov vykonávajú súkromné firmy, má zásadný význam 
a prispieva k legitimizácii oblasti humanitárnej pomoci; v záujme zachovania 
rozmanitosti partnerov a zabezpečenia prístupu malých a stredných MVO k prostriedkom 
však poukazuje na zložitosť administratívnych postupov na získanie prístupu a príliš 
vysoké administratívne poplatky, čo je pre MVO veľmi nákladné, a na ťažkosti pri audite 
pre nedostatok ľudských zdrojov a podporuje prispôsobenie používaných nástrojov 
charakteru oblasti humanitárnej pomoci a miestnym potrebám, aby bola humanitárna 
pomoc smerovaná vhodným spôsobom a aby sa koordinácia činnosti rôznych prítomných 
organizácií pomoci začala už v skorom štádiu;

6. víta snahy, ktoré vyvinulo GR ECHO s cieľom podporiť využívanie inovačných 
prístupov, ako je prístup založený na peňažných tokoch, najmä pokiaľ ide 
o nepodmienené prevody zamerané na najzraniteľnejšie skupiny; konštatuje, že tieto 
prístupy môžu byť účinnejšie, ak sa využijú na miestnych trhoch, a nemusia predstavovať 
vyššie fiduciárne riziko než materiálna pomoc; preto vyzýva GR ECHO, aby naďalej 
rozvíjalo prístupy založené na peňažných tokoch a nabádalo svojich partnerov na ich 
využívanie.
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