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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mora Evropska unija okrepiti svojo zmožnost odzivanja na vedno večje 
število hudih naravnih nesreč; glede na to opozarja, da Evropski parlament že vrsto let 
poziva k bolj realističnemu proračunu za humanitarne namene, da bi se izognili 
nenehnemu nezadostnemu financiranju zadevnih proračunskih vrstic in da bi lahko 
povečali finančni manevrski prostor skozi celotno proračunsko leto, hkrati pa ohranili 
potrebno ravnovesje med financiranjem ukrepov za preprečevanje humanitarnih nesreč in 
ukrepov za hiter odziv na izredne razmere, tako naravne kot na tiste, ki jih povzroči 
človek; pozdravlja nedavno sporočilo Evropske komisije o večletnem finančnem okviru 
2014–2020, ki predvideva povečanje proračuna za instrument za humanitarno pomoč, 
namreč 6,4 milijarde EUR za to obdobje (torej letno povprečje znaša 915 milijonov EUR 
v primerjavi z 813 milijoni EUR za obdobje 2007–2013); prav tako z zadovoljstvom 
ugotavlja, da se je v tem istem obdobju rezerva za nujno pomoč povečala na 2,5 milijarde 
EUR, in pozdravlja predlog, da se neporabljena sredstva v rezervi prenesejo v naslednje 
leto, ter poziva Komisijo, naj ta sredstva predvsem nameni za nujne humanitarne potrebe;

2. zahteva, da proračun EU podpre ukrepe za predvidevanje nesreč, pripravljenost nanje, 
njihovo preprečevanje in hiter odziv nanje, kot tudi za omogočanje prožnejšega začetka 
razvojnih ukrepov za izhod iz kriznih razmer; obžaluje, da je kljub krepitvi političnih 
zavez v zadnjih letih dejanski napredek na področju povezave med pomočjo v nujnih 
primerih, obnovo in razvojem še vedno zelo omejen; zato poziva, naj se več in bolje 
upravljanjih sredstev nameni za zagotavljanje stalnosti pomoči v prehodnem obdobju 
med izrednimi razmerami in razvojem ter naj se razmišljanje usmeri k večji prožnosti in 
dopolnjevanju obstoječih finančnih mehanizmov, zlasti v okviru strateških dokumentov 
držav in regionalnih strateških dokumentov Evropskega razvojnega sklada in instrumenta 
za razvojno sodelovanje; poziva, naj se v okviru obstoječih finančnih mehanizmov 
otrokom, pa tudi nosečnicam in materam majhnih otrok, prednostno nameni posebna 
pozornost v zvezi z zagotavljanjem hrane, oblačil, evakuacije in prevoza, pa tudi 
zdravstvenih ustanov, da se preprečijo neželene nosečnosti in spolno prenosljive bolezni;

3. priporoča, da se v tem prehodnem obdobju obnove med pomočjo v nujnih primerih in 
razvojem pozornost osredotoči predvsem na krepitev zmogljivosti lokalnih institucij in 
visoko raven vključevanja nevladnih organizacij in lokalnih združenj v faze načrtovanja 
in izvajanja, da se spodbudi in zgradi temelj za kvalitativne in učinkovite programe 
človekovega razvoja;

4. priznava koristi tega, da Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito 
(GD ECHO) in njegovi partnerji iščejo nove načine financiranja; istočasno poziva k 
spoštovanju različnosti sodelujočih strani (Združeni narodi, Mednarodni rdeči križ in 
Rdeči polmesec, nevladne organizacije) pri financiranju in izvajanju evropskih 
humanitarnih programov, saj so nesreče pogosto nadnacionalne narave in je zato treba 
ukrepati večstransko in usklajeno; spodbuja prizadevanja za krepitev zmogljivosti lokalnih 
akterjev in povečanje zmožnosti uradov generalnega direktorata za humanitarno pomoč in 
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strokovnjakov na kraju samem za ocenjevanje in hitro odzivanje na terenu;

5. poudarja kakovostno delo, ki so ga izvedli partnerji GD ECHO, zahvaljujoč se učinkoviti 
metodi izbire – kot je okvirni sporazum o partnerstvu – ter oblikovanju standardov in 
praks, namenjenih humanitarnemu področju; prav tako poudarja, da je učinkovit nadzor 
uporabe sredstev v okviru revizij, ki so jih pri partnerjih izvedle zasebne revizijske službe, 
bistven in prispeva k legitimnosti humanitarnega sektorja; vendar pa, v skrbi za ohranjanje 
različnih partnerjev in zagotavljanje dostopa do sredstev malim in srednjim nevladnim 
organizacijam, opaža zapletenost upravnih postopkov za dostop in pretirane upravne 
pristojbine, ki so zelo obremenjujoče za nevladne organizacije, težave, ki so nastale pri 
potekajočih revizijah zaradi pomanjkanja človeških virov, ter poziva k prilagoditvi 
uporabljenih mehanizmov posebnostim humanitarnega sektorja in lokalnim potrebam, da 
se humanitarna pomoč ustrezno usmeri in da se dovolj zgodaj začne usklajevati delovanje 
različnih organizacij, ki sodelujejo v operacijah pomoči;

6. pozdravlja prizadevanja GD ECHO, da bi spodbudil uporabo inovativnih pristopov kot so 
tisti, ki temelji na gotovini ("cash-based approach"), zlasti brezpogojnih nakazil, ki so 
namenjeni najbolj izpostavljenim skupinam; ugotavlja, da bi ti pristopi, ob uporabi 
lokalnih trgov, lahko bili učinkovitejši od pomoči v naravi in ne pomenijo vedno višjega 
fiduciarnega tveganja; zato spodbuja GD ECHO, naj še naprej razvija pristope, ki 
temeljijo na gotovini, in spodbuja svoje partnerje k njihovi uporabi.
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