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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen måste stärka sin kapacitet att 
reagera på det ökade antalet stora naturkatastrofer. Parlamentet påminner därför om att 
Europaparlamentet sedan flera år tillbaka efterlyst en mer realistisk budget för 
humanitärt bistånd i syfte att undvika den kroniska underfinansieringen av de berörda 
budgetposterna och för att kunna garantera en finansieringsmarginal under hela 
budgetåret, samt för att bevara en konsekvent balans mellan finansieringen av åtgärder 
avsedda att förebygga humanitära katastrofer och åtgärder avsedda att snabbt reagera 
på nödsituationer, oavsett om de orsakats av naturen eller människan. Parlamentet 
välkomnar det meddelande som Europeiska kommissionen nyligen lagt fram om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020, i vilket man förutser en ökning av budgeten för 
instrumentet för humanitärt bistånd, dvs. 6,4 miljarder EUR för denna period 
(dvs. ett årligt genomsnitt på 915 miljoner EUR jämfört med 813 miljoner EUR för 
perioden 2007–2013). Parlamentet konstaterar även med tillfredsställelse att reserven 
för katastrofbistånd för samma period ökats med 2,5 miljarder EUR och att det 
föreslagits att oanvända belopp ska överföras från reserven till nästa år, och uppmanar 
kommissionen att se till att dessa anslag i huvudsak avsätts för akuta humanitära 
behov.

2. Europaparlamentet begär att EU:s budget ska stödja åtgärder som syftar till att förutse 
katastrofer, förbereda sig för, förebygga och snabbare reagera på katastrofer samt gör 
det möjligt att mer flexibelt vidta utvecklingsåtgärder för att ta sig ur krissituationer. 
Parlamentet beklagar att de konkreta framstegen när det gäller kopplingen mellan 
katastrofbistånd, rehabilitering och utveckling fortfarande är begränsade, trots det allt 
större antalet politiska åtaganden under de senaste åren. Parlamentet begär därför att 
ytterligare medel ska tas i bruk och förvaltas bättre för att trygga ett fortsatt bistånd 
under övergångsperioder från katastrofbistånd till utvecklingsbistånd, och att man i 
större utsträckning fokuserar på flexibilitet och komplettering när det gäller befintliga 
finansiella instrument, särskilt landstrategidokument och regionala strategidokument 
inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden och instrumentet för 
utvecklingssamarbete. Som prioriterade områden inom ramen för befintliga 
finansieringsmekanismer efterlyser parlamentet framför allt barnomsorg, men även 
omsorg om mödrar och småbarnsmödrar när det gäller att ordna med livsmedel, 
kläder, evakuering och transport samt sjukvård i syfte att undvika oönskade 
graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.

3. Europaparlamentet rekommenderar att denna tillfälliga återuppbyggnadsfas mellan 
katastrof- och utvecklingsbistånd i första hand ska inriktas på kapacitetsuppbyggnad 
inom lokala institutioner och en omfattande medverkan av lokala 
frivilligorganisationer och föreningar i planerings- och genomförandefaserna i syfte att
främja och bygga upp grunden för effektiva humanitära utvecklingsprogram av hög 
kvalitet.
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4. Europaparlamentet erkänner fördelarna med att DG Echo med sina samarbetspartner 
kartlägger nya finansieringsmetoder. Parlamentet uppmanar samtidigt till respekt för
den mångfald av aktörer som deltar i finansieringen och genomförandet av europeiska 
humanitära program (FN, Internationella röda korset och Röda halvmånen och 
frivilligorganisationer), med hänsyn till att katastrofer ofta är transnationella och 
kräver multilaterala och samordnade insatser. Parlamentet stöder det arbete som görs 
för att stärka de lokala aktörernas kapacitet och för att öka förmågan att göra snabba 
bedömningar och ingripanden på fältet via GD Echos kontor och lokalt utplacerade 
experter.

5. Europaparlamentet understryker att DG Echos samarbetspartner uppvisar en hög 
kvalitet på sitt arbete tack vare en effektiv urvalsmetod, såsom ramavtal om 
partnerskap och utarbetandet av normer och förfaranden på det humanitära området. 
Parlamentet understryker även att den effektiva kontrollen av anslagsutnyttjandet inom 
ramen för de granskningar som privata byråer gjort av samarbetspartnerna är av 
grundläggande betydelse och bidrar till att ge den humanitära sektorn legitimitet. 
Parlamentet är emellertid angeläget om att bevara mångfalden av samarbetspartner 
och trygga små och medelstora frivilligorganisationers tillgång till anslag, och 
konstaterar därför att de administrativa förfarandena för tillgång till medel är 
komplexa och de administrativa kostnaderna alltför höga, vilket är mycket kostsamt 
för frivilligorganisationerna, och att granskningarna försvåras på grund av brist på 
personalresurser. Parlamentet efterlyser en anpassning av de utnyttjade verktygen till 
de särskilda kraven inom sektorn för humanitärt bistånd och till de lokala behoven, i 
syfte att fokusera det humanitära biståndet på lämpligt sätt och se till att samordningen 
av olika närvarande biståndsorganisationers åtgärder inleds i ett tidigt skede.

6. Europaparlamentet välkomnar GD Echos insatser för att främja tillämpningen av 
innovativa metoder, såsom metoder som bygger på kontantprincipen (cash-based 
approach), särskilt ovillkorliga betalningar avsedda för de mest utsatta grupperna. 
Parlamentet konstaterar att dessa metoder, genom utnyttjande av lokala marknader, 
kan vara mer effektiva och behöver inte alltid innebära en högre förvaltningsrisk än 
naturaförmåner. Parlamentet uppmuntrar därför GD Echo att fortsätta att utveckla 
metoder som bygger på kontantprincipen och att uppmana sina samarbetspartner att 
följa dessa metoder.
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