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Изменение 1
Martin Ehrenhauser

Предложение за резолюция
Позоваване 4

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид предходните си 
резолюции съответно от 26 септември 
2011 г. относно „Към укрепване на 
реакцията на ЕС при бедствия: ролята 
на гражданската защита и на 
хуманитарната помощ”4, от 19 януари 
2011 г. относно „Положението в Хаити 
една година след земетресението: 
хуманитарна помощ и възстановяване”5, 
от 10 февруари 2010 г. относно 
„Неотдавнашното земетресение в 
Хаити”6, както и от 18 януари 2011 г. 
относно „Прилагане на Европейския 
консенсус относно хуманитарната 
помощ: средносрочен преглед на плана 
за действие и пътя напред”7;

– като взе предвид предходните си 
резолюции съответно от 26 септември 
2011 г. относно „Към укрепване на 
реакцията на ЕС при бедствия: ролята 
на гражданската защита и на 
хуманитарната помощ”4, от 19 януари 
2011 г. относно „Положението в Хаити 
една година след земетресението: 
хуманитарна помощ и възстановяване”5, 
от 10 февруари 2010 г. относно 
„Неотдавнашното земетресение в 
Хаити”6, от 18 декември 2007 г. 
относно Европейския консенсус за 
хуманитарната помощ, както и от 18 
януари 2011 г. относно „Прилагане на 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ: средносрочен 
преглед на плана за действие и пътя 
напред”7;

Or. en

Изменение 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. припомня становището на 
Европейската сметна палата (ЕСП) в 
нейните годишни доклади, според които 
цялостният предварителен контрол, 
системите за мониторинг и контрол, 
дейностите по последващ одит и 

2. припомня становището на 
Европейската сметна палата (ЕСП) в 
нейните годишни доклади, според които 
цялостният предварителен контрол, 
системите за мониторинг и контрол, 
дейностите по последващ одит и 
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функциите за вътрешен одит на ГД 
ECHO се оценяват като цяло като 
ефективни; междувременно
подчертава, че по отношение на всички 
тези аспекти съществуват възможности 
за подобрение;

функциите за вътрешен одит на ГД 
ECHO се оценяват като цяло като 
ефективни; въпреки това подчертава, 
че по отношение на всички тези аспекти 
съществуват възможности за 
подобрение;

Or. en

Изменение 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства по-голямата гъвкавост и 
ефективност, улеснени от РСП за 2008 
г., в сравнение с РСП за 2005 г., като 
подход, ориентиран в по-голяма степен 
към постигането на резултати, 
въвеждането на контролен механизъм 
„A” (мониторинг, свързан с действия) и 
контролен механизъм „P” 
(предварителна оценка и собствени 
процедури), опростяване и по-малко 
неяснота чрез разработване на насоки; 
призовава Комисията да продължи 
усъвършенстването на мерките, които 
подобряват ефективността на 
сътрудничеството с партньорите по РСП 
чрез предстоящото РСП през 2012 г.; 
подчертава, че подобряването на 
ефективността на сътрудничеството и 
намаляването на прекомерната 
административна тежест 
междувременно ще осигури високо 
равнище на отчетност и прозрачност;

4. приветства по-голямата гъвкавост и 
ефективност, улеснени от РСП за 2008 
г., в сравнение с РСП за 2005 г., като 
подход, ориентиран в по-голяма степен 
към постигането на резултати, 
въвеждането на контролен механизъм 
„A” (мониторинг, свързан с действия) и 
контролен механизъм „P” 
(предварителна оценка и собствени 
процедури), опростяване и по-малко 
неяснота чрез разработване на насоки; 
призовава Комисията да продължи 
усъвършенстването на мерките, които 
подобряват ефективността на 
сътрудничеството с партньорите по РСП 
чрез предстоящото РСП през 2012 г.; 
подчертава, че подобряването на 
ефективността на сътрудничеството и 
намаляването на прекомерната 
административна тежест следва да
осигури високо равнище на отчетност и 
прозрачност;

Or. en

Изменение 4
Martin Ehrenhauser
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Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства по-голямата гъвкавост и 
ефективност, улеснени от РСП за 2008 
г., в сравнение с РСП за 2005 г., като 
подход, ориентиран в по-голяма степен 
към постигането на резултати, 
въвеждането на контролен механизъм 
„A” (мониторинг, свързан с действия) и 
контролен механизъм „P” 
(предварителна оценка и собствени 
процедури), опростяване и по-малко 
неяснота чрез разработване на насоки; 
призовава Комисията да продължи 
усъвършенстването на мерките, които 
подобряват ефективността на 
сътрудничеството с партньорите по РСП 
чрез предстоящото РСП през 2012 г.; 
подчертава, че подобряването на
ефективността на сътрудничеството и 
намаляването на прекомерната 
административна тежест 
междувременно ще осигури високо 
равнище на отчетност и прозрачност;

4. приветства по-голямата гъвкавост и 
ефективност, улеснени от РСП за 2008 
г., в сравнение с РСП за 2005 г., като 
подход, ориентиран в по-голяма степен 
към постигането на резултати, 
въвеждането на контролен механизъм 
„A” (мониторинг, свързан с действия) и 
контролен механизъм „P” 
(предварителна оценка и собствени 
процедури), опростяване и по-малко 
неяснота чрез разработване на насоки; 
призовава Комисията да продължи 
усъвършенстването на мерките, които 
подобряват ефективността на 
сътрудничеството с партньорите по РСП 
чрез предстоящото РСП през 2012 г.; 
подчертава, че подобряването на 
ефективността на сътрудничеството и 
намаляването на прекомерната 
административна тежест за 
партньорите по РСП междувременно 
ще осигури високо равнище на 
отчетност и прозрачност;

Or. en

Изменение 5
Martin Ehrenhauser

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. призовава Комисията да подобри 
методите и практиката на оценяване на 
степента на съответствие на 
потенциалните партньори с 
изискванията на РСП; припомня, че 
опитът преди подписването на РСП за 
2008 г. показва, че първоначалната 

5. призовава Комисията да подобри 
методите и практиката на оценяване на 
степента на съответствие на 
потенциалните партньори с 
изискванията на РСП; припомня, че 
опитът преди подписването на РСП за 
2008 г. показва, че първоначалната 



PE475.972v01-00 6/21 AM\883755BG.docBG

оценка в полза на партньорите по 
механизма за контрол „P”, основаваща 
се на надеждността на техните системи 
за вътрешен контрол и финансова 
стабилност, беше твърде оптимистична; 
припомня, че в резултат на оценката по 
РСП за 2008 г. много от тях трябваше да 
бъдат понижени до партньори „А”, т.е. 
по контролния механизъм „A”;

оценка в полза на партньорите по 
механизма за контрол „P”, основаваща 
се на надеждността на техните системи 
за вътрешен контрол и финансова 
стабилност, беше твърде оптимистична; 
отбелязва, че след като получат 
такъв статут въз основа на 
първоначална оценка, партньорите по 
механизма за контрол „Р” се 
одитират по-рядко относно 
системите си за вътрешен контрол, 
позволено им е да използват свои 
собствени процедури за обществени 
поръчки и действията им не са обект 
на договорни ограничения за 
финансиране; припомня, че в резултат 
на оценката по РСП за 2008 г. много от 
тях трябваше да бъдат понижени до 
партньори „А”, т.е. по контролния 
механизъм „A”;

Or. en

Изменение 6
Martin Ehrenhauser

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. призовава Комисията да гарантира, че 
партньорите са отстранили 
своевременно слабостите, установени 
по време на редовните проверки на 
техните системи, и че са предприели 
необходимите мерки, ако това все още 
не е направено; припомня, че външните 
одитори трябва да продължат да работят 
за подобряване на качеството на техните 
препоръки към партньорите, като вземат 
предвид специфичните структури на 
партньорите с цел гарантиране 
приемането на изпълнението и 
осъществимостта на тези препоръки;

6. призовава Комисията да гарантира, че 
партньорите са отстранили 
своевременно слабостите, установени 
по време на редовните проверки на 
техните системи, и че са предприели 
необходимите мерки, ако това все още 
не е направено; припомня, че външните 
одитори трябва да продължат да работят 
за подобряване на качеството на техните 
препоръки към партньорите, като вземат 
предвид специфичните структури на 
партньорите с цел гарантиране 
приемането на изпълнението и 
осъществимостта на тези препоръки;
подчертава, че са необходими 
допълнителни подобрения в 
документацията на оценката на 
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предложенията за хуманитарна 
помощ от гледна точка на 
опростяването и стандартизирането 
им и за да може да се направи 
цялостно сравнение;

Or. en

Изменение 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. счита, че благодарение на 
механизмите за мониторинг и контрол 
на място е налице по-голяма отчетност 
по отношение на оценката на 
ефикасността и ефективността на 
партньорите по РСП, отколкото при 
партньорите от ООН;

7. счита, че благодарение на 
механизмите за мониторинг и контрол 
на място е налице по-голяма отчетност 
по отношение на оценката на 
ефикасността и ефективността на 
партньорите по РСП, отколкото при 
партньорите от ООН; въпреки това 
изтъква, че международна 
организация като ООН не може да се 
сравнява с партньорите по РСП;

Or. en

Изменение 8
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. посочва, че са констатирани сериозни 
слабости във връзка с условията и 
начините за упражняване на контрол и 
проследяване на средствата от ЕС, 
подлежащи на съвместно управление; 
настоятелно призовава Комисията да се 
договори, по-специално с агенциите на 

9. посочва, че са констатирани сериозни 
слабости във връзка с условията и 
начините за упражняване на контрол и 
проследяване на средствата от ЕС, 
подлежащи на съвместно управление; 
настоятелно призовава Комисията да се 
договори, по-специално с агенциите на 
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ООН, относно мерките за надеждност 
на одиторската работа, извършвана от 
органите на ООН, както и за засилване и 
повишаване на гаранциите по 
съществуващия контрол, включително и 
проверките;

ООН, относно мерките, които да 
направят одиторската работа, 
извършвана от органите на ООН, 
надеждна и ефективна, както и за 
засилване и повишаване в голяма 
степен на гаранциите по 
съществуващия контрол, включително и 
проверките;

Or. nl

Изменение 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. припомня, че в резултат от
текущото преразглеждане на 
Финансовия регламент (ФР) средствата 
от ЕС, канализирани чрез ООН и 
международните организации, трябва да 
бъдат управлявани в съответствие с 
разпоредбите за непрякото управление;

10. припомня, че текущото 
преразглеждане на Финансовия 
регламент (ФР) предполага, че 
средствата от ЕС, канализирани чрез 
ООН и международните организации, 
трябва да бъдат управлявани в 
съответствие с разпоредбите за 
непрякото управление;

Or. en

Изменение 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава, че изискванията относно 
контрола върху непрякото управление 
на средствата от ЕС трябва да бъдат 
приведени в съответствие с
изискванията относно споделеното 
управление; настоява за установяване 
на еднакво ниво на отчетност за 
непрякото управление на средства на 

11. подчертава, че изискванията относно 
контрола върху непрякото управление 
на средствата от ЕС трябва да бъдат 
толкова строги, колкото изискванията 
относно споделеното управление; 
очаква, че ще бъде установено еднакво 
ниво на отчетност за непрякото 
управление на средства на ЕС от 
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ЕС от партньори на ГД ECHO, и по-
специално по отношение на 
предоставянето на Комисията на 
документите, посочени в член 57, 
параграф 5 от предложението на 
Комисията за ФР; подчертава, че за 
проверката на доброто финансово 
управление на дейностите, 
финансирани от бюджета на ЕС, е 
важно да се осигури достъп до 
одитните доклади на партньорите на ГД 
ECHO;

партньори на ГД ECHO, което да 
съответства на посоченото в член 57, 
параграф 5 от предложението на 
Комисията за ФР; и призовава за достъп 
до одитните доклади на партньорите на 
ГД ECHO при проверката на доброто 
финансово управление на дейностите, 
финансирани от бюджета на ЕС;

Or. en

Изменение 11
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. настоява, че резултатите от одита 
следва да се предоставят своевременно 
на органа, който взема решение за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета; това 
няма да пречи на упражняването на 
правомощията и компетенциите на ЕСП 
или Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF);

12. настоява, че резултатите от одита 
следва да се предоставят своевременно 
на органа, който взема решение за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета; това 
няма да пречи на упражняването на 
правомощията и компетенциите на ЕСП 
или Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF); настоятелно 
призовава, че, ако тези резултати от 
одита не се предоставят или се 
предоставят в непълен вид, незабавно 
следва да се започне разследване от 
Сметната палата и/или OLAF;

Or. nl

Изменение 12
Barbara Weiler, Thijs Berman
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Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. изразява съжаление за твърде
общия характер на докладите на ООН, с 
недостатъчно информация за
резултатите; посочва, че поради 
принципа на ООН за единствена 
одиторска проверка и факта, че 
обхватът на контрола на Комисията се 
ограничава до извършването на 
проверки и наблюдение, докладите на 
ООН все пак са основен източник на 
информация за осигуряването на 
отчетност и прозрачност;

13. изразява съжаление за общия 
характер на докладите на ООН, с 
недостатъчно информация за 
резултатите; посочва, че поради 
принципа на ООН за единствена 
одиторска проверка и факта, че 
обхватът на контрола на Комисията се 
ограничава до извършването на 
проверки и наблюдение, докладите на 
ООН все пак са основен източник на 
информация за осигуряването на 
отчетност и прозрачност;

Or. en

Изменение 13
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава Комисията да гарантира, 
че докладите на ООН съдържат 
достатъчна информация относно 
резултатите, т.е. резултатите и 
последствията от проектите в рамките 
на срока за отчитане; подчертава, че 
измеримите показатели за резултатите и 
въздействието трябва да бъдат 
неразделна част от критериите за 
отчитане; изразява съжаление относно 
факта, че над 70% от отговорите на ГД 
ECHO на въпросника на Европейската 
сметна палата за нейния специален 
доклад 15/2009 разкриват, че докладите 
на ООН се представят със закъснение;

14. призовава Комисията да гарантира, 
че докладите на ООН съдържат 
достатъчна информация относно 
резултатите, т.е. резултатите и 
последствията от проектите в рамките 
на срока за отчитане; подчертава, че 
измеримите показатели за резултатите и 
въздействието трябва да бъдат 
неразделна част от критериите за 
отчитане; изразява съжаление относно
факта, че над 70% от отговорите на ГД 
ECHO на въпросника на Европейската 
сметна палата за нейния специален 
доклад 15/2009 разкриват, че докладите 
на ООН се представят със закъснение;
изразява своето неодобрение от това 
неправомерно поведение на ООН;

Or. nl
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Изменение 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава Комисията да гарантира, 
че докладите на ООН съдържат 
достатъчна информация относно 
резултатите, т.е. резултатите и 
последствията от проектите в рамките 
на срока за отчитане; подчертава, че 
измеримите показатели за резултатите и 
въздействието трябва да бъдат 
неразделна част от критериите за 
отчитане; изразява съжаление относно 
факта, че над 70% от отговорите на ГД 
ECHO на въпросника на Европейската 
сметна палата за нейния специален 
доклад 15/2009 разкриват, че докладите 
на ООН се представят със закъснение;

14. призовава Комисията да гарантира, 
че докладите на ООН съдържат 
достатъчна информация относно 
резултатите, т.е. резултатите и 
последствията от проектите в рамките 
на срока за отчитане; подчертава, че 
измеримите показатели за резултатите и 
въздействието трябва да бъдат 
неразделна част от критериите за 
отчитане; изразява съжаление относно 
факта, че над 70% от отговорите на ГД 
ECHO на въпросника на Европейската 
сметна палата за нейния специален 
доклад 15/2009 разкриват, че докладите 
на ООН се представят със закъснение и 
изисква от Комисията да даде най-
актуалната информация относно
положението по този въпрос;

Or. en

Изменение 15
Marta Andreasen

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. отбелязва, че службата за 
външен одит едва ли има полза от 
увеличаването на числеността на 
персонала в централата на ГД ECHO 
през 2010 г. (от 247 на 289);

Or. en
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Изменение 16
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. изразява съжаление за трудностите, 
които ЕСП е срещнала при достъпа до 
информация за дейности, извършени от 
партньори на ООН; припомня, че според 
клаузата на ФАРС относно 
извършването на проверки ЕС и 
следователно ЕСП могат да извършват 
финансови проверки на място и че ООН 
трябва да предоставя цялата съответна 
финансова информация; подчертава, че 
ООН трябва да осигурява на 
Европейската сметна палата 
необходимия достъп до информация и 
по този начин да изпълнява клаузата на 
ФАРС относно извършването на 
проверки;

16. изразява съжаление за трудностите, 
които ЕСП е срещнала при достъпа до 
информация за дейности, извършени от 
партньори на ООН; припомня, че според 
клаузата на ФАРС относно 
извършването на проверки ЕС и 
следователно ЕСП могат да извършват 
финансови проверки на място и че ООН 
трябва да предоставя цялата съответна 
финансова информация; подчертава, че 
ООН трябва да осигурява на 
Европейската сметна палата 
необходимия достъп до информация и 
по този начин да изпълнява клаузата на 
ФАРС относно извършването на 
проверки; подчертава, че, ако ООН не 
подобри поведението си в близко 
бъдеще, ЕС може да разгледа 
възможности за намаляване или дори 
цялостно спиране на помощта чрез 
ООН;

Or. nl

Изменение 17
Martin Ehrenhauser

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства положителните 
резултати от дискусиите със Световната 
продоволствена програма (СПП), като 
СПП промени своите правила, така че 
да предоставя докладите си за 
вътрешен одит на ГД ECHO; призовава 

17. приветства положителните 
резултати от дискусиите със Световната 
продоволствена програма (СПП) и 
Детския фонд на Организацията на 
обединените нации (UNICEF), като 
СПП и UNICEF променят своите 
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ГД ECHO да проведе незабавно 
подобни преговори с други агенции на 
ООН, с оглед осигуряване на лесен и 
небюрократичен достъп до техните 
доклади за вътрешен одит; призовава 
Комисията да информира веднъж на 
всеки шест месеца компетентните 
комисии на ЕП относно напредъка на 
преговорите; подчертава, че всички 
доклади за вътрешен одит следва да се 
предоставят на Комисията по 
електронен път, а не само в сградите на 
съответните агенции на ООН;

правила, така че да предоставят
докладите си за вътрешен одит на ГД 
ECHO; призовава ГД ECHO да проведе 
незабавно подобни преговори с други 
агенции на ООН, с оглед осигуряване на 
лесен и небюрократичен достъп до 
техните доклади за вътрешен одит; 
призовава Комисията да информира 
веднъж на всеки шест месеца 
компетентните комисии на ЕП относно 
напредъка на преговорите; подчертава, 
че всички доклади за вътрешен одит 
следва да се предоставят на Комисията 
по електронен път, а не само в сградите 
на съответните агенции на ООН;

Or. en

Изменение 18
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства настоящите усилия на 
работната група по отчетността и одита 
на свързаната с бедствия помощ, 
създадена в рамките на 
Международната организация на 
върховните одитни институции 
(INTOSAI) и ръководена от член на 
Европейската сметна палата; припомня, 
че двете основни цели са: (i) създаване 
на насоки и добри практики с оглед 
достигането накрая до единен 
интегриран модел за отчитане и (ii) 
създаване на насоки и добри практики в 
областта на одита на свързаната с 
бедствия помощ;

19. приветства настоящите усилия на 
работната група по отчетността и одита 
на свързаната с бедствия помощ, 
създадена в рамките на 
Международната организация на 
върховните одитни институции 
(INTOSAI) и ръководена от член на 
Европейската сметна палата; припомня, 
че двете основни цели са: (i) създаване 
на насоки и добри практики с оглед 
достигането накрая до единен 
интегриран модел за отчитане и (ii) 
създаване на насоки и добри практики в 
областта на одита на свързаната с 
бедствия помощ; същевременно 
отбелязва, че в действителност 
може да се съжалява, че такава 
работна група е трябвало да бъде 
създадена, тъй като това означава, че 
съществуващото положение е далече
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от оптималното;

Or. nl

Изменение 19
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. посочва, че липсата на прозрачност, 
отчетност, ефикасност и ефективност 
при управлението на средства на ООН 
беше широко критикувана, след като в 
края на 2006 г. бяха разкрити 
злоупотреби от правителството на 
Северна Корея със средства на ООН, 
предназначени за хуманитарни 
дейности и развитие; изразява 
съжаление, че все още не е постигнат 
значителен напредък по реформата на 
ООН във връзка с прозрачността и 
отчетността; подчертава, че 
държавите-членки на ЕС трябва да 
демонстрират повече политическа воля, 
решителност и последователност с 
оглед постигането на напредък в 
реформата и осигуряването на по-
голяма отчетност; призовава върховния 
представител на ЕС за външната 
политика и политиката на сигурност да 
отдаде приоритет на този въпрос и да 
съдейства за улесняване на процеса;

21. посочва, че липсата на прозрачност, 
отчетност, ефикасност и ефективност 
при управлението на средства на ООН 
беше широко критикувана, след като в 
края на 2006 г. бяха разкрити 
злоупотреби от правителството на 
Северна Корея със средства на ООН, 
предназначени за хуманитарни 
дейности и развитие; изразява 
съжаление, че все още не е постигнат 
значителен напредък по реформата на 
ООН във връзка с прозрачността и 
отчетността; подчертава, че Комисията 
и Европейският парламент трябва да 
демонстрират повече политическа воля, 
решителност и последователност с 
оглед постигането на напредък в 
реформата и осигуряването на по-
голяма отчетност; призовава върховния 
представител на ЕС за външната 
политика и политиката на сигурност да 
отдаде приоритет на този въпрос и да 
съдейства за улесняване на процеса;
обръща внимание на възможността 
за намаляване на цялата или на част 
от финансовата помощ за ООН;

Or. nl

Изменение 20
Marta Andreasen

Предложение за резолюция
Параграф 25
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Предложение за резолюция Изменение

25. отбелязва, че партньорите по РСП 
трябва да намерят решение на следните 
въпроси: създаване на подходящи 
вътрешни механизми за контрол, 
подобряване на техните финансови 
системи за разпределяне на разходите и 
осигуряване на по-голяма прозрачност, 
отстраняване на слабостите в техните 
счетоводни системи и по-голяма 
ангажираност на ръководството по 
отношение на стандартите за качество, 
създаване на процедура за управление 
на риска за цялата организация и 
повишаване на осведомеността относно 
опасностите от измами и корупция;

25. отбелязва, че партньорите по РСП 
трябва да намерят решение на следните 
въпроси: създаване на подходящи 
вътрешни механизми за контрол, 
подобряване на техните финансови
системи за разпределяне на разходите и 
осигуряване на по-голяма прозрачност, 
прекратяване на слабостите в техните 
счетоводни системи, по-голяма 
ангажираност на ръководството по 
отношение на стандартите за качество, 
създаване на процедура за управление 
на риска за цялата организация и 
повишаване на осведомеността относно 
опасностите от измами и корупция;

Or. en

Изменение 21
Marta Andreasen

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. счита, че реалното и трайно 
включване на бенефициентите в 
планирането и управлението на 
помощта е едно от най-важните условия 
за качеството и бързината на 
хуманитарната реакция, особено в 
случай на продължителни кризи; 
посочва, че в много случаи не 
съществуват официални механизми за 
предоставяне на информация за 
оплаквания/обратна връзка от 
бенефициента към съответния партньор; 
подчертава, че това е важна мярка за 
подобряване на ефективността и 
отчетността, както и за предотвратяване 
на евентуална неправомерна употреба 
на помощта; призовава ГД ECHO да 

27. счита, че реалното и трайно 
включване на бенефициентите в 
планирането и управлението на 
помощта е едно от най-важните условия 
за качеството и бързината на 
хуманитарната реакция, особено в 
случай на продължителни кризи; 
посочва, че в много случаи не 
съществуват официални механизми за 
предоставяне на информация за 
оплаквания/обратна връзка от 
бенефициента към съответния партньор
или ясни правила за защита на 
лицата, сигнализиращи за корупция; 
подчертава, че това е важна мярка за 
подобряване на ефективността и 
отчетността, както и за предотвратяване 



PE475.972v01-00 16/21 AM\883755BG.docBG

създаде незабавно такива механизми; на евентуална неправомерна употреба 
на помощта; призовава ГД ECHO да 
създаде незабавно такива механизми;

Or. en

Изменение 22
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. припомня становището на ЕСП, 
изразено в нейния специален доклад 
15/2009, че стратегическите и 
законовите изисквания за избирането на 
партньор по обективен и прозрачен 
начин не са превъплътени в достатъчна 
степен в практически критерии, които 
да подпомагат вземането на решения по 
отношение на партньори от ООН; 
настоява, че когато се избира партньор 
от ООН за изпълнението на 
хуманитарна дейност, трябва да се 
докаже, че този подход е по-ефикасен и 
ефективен в сравнение с други начини 
за предоставяне на помощ; призовава 
Комисията систематично да извършва 
официални оценки и сравнения с 
алтернативни механизми за 
предоставяне на помощ, както и да ги 
документира;

29. припомня становището на ЕСП, 
изразено в нейния специален доклад 
15/2009, че стратегическите и 
законовите изисквания за избирането на 
партньор по обективен и прозрачен 
начин не са превъплътени в достатъчна 
степен в практически критерии, които 
да подпомагат вземането на решения по 
отношение на партньори от ООН; 
настоява, че когато се избира партньор 
от ООН за изпълнението на 
хуманитарна дейност, трябва да се 
докаже, че този подход е по-ефикасен и 
ефективен в сравнение с други начини 
за предоставяне на помощ; призовава 
Комисията систематично да извършва 
официални оценки и сравнения с 
алтернативни механизми за 
предоставяне на помощ, както и да ги 
документира; съветва Комисията 
повече да не разглежда автоматично 
ООН като партньор по отношение на 
помощта, а да обърне специално 
внимание на търсенето на други 
възможни партньори;

Or. nl

Изменение 23
Thijs Berman, Barbara Weiler
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Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. припомня становището на ЕСП, 
изразено в нейния специален доклад 
15/2009, че стратегическите и 
законовите изисквания за избирането на 
партньор по обективен и прозрачен 
начин не са превъплътени в достатъчна 
степен в практически критерии, които 
да подпомагат вземането на решения по 
отношение на партньори от ООН; 
настоява, че когато се избира 
партньор от ООН за изпълнението на 
хуманитарна дейност, трябва да се 
докаже, че този подход е по-ефикасен 
и ефективен в сравнение с други 
начини за предоставяне на помощ;
призовава Комисията систематично да 
извършва официални оценки и 
сравнения с алтернативни механизми
за предоставяне на помощ, както и да 
ги документира;

29. припомня становището на ЕСП, 
изразено в нейния специален доклад 
15/2009, че стратегическите и 
законовите изисквания за избирането на 
партньор по обективен и прозрачен 
начин не са превъплътени в достатъчна 
степен в практически критерии, които 
да подпомагат вземането на решения по 
отношение на партньори от ООН; 
призовава Комисията систематично да 
извършва официални оценки на 
механизмите за предоставяне на 
помощ на ООН и други партньори;

Or. en

Изменение 24
Martin Ehrenhauser

Предложение за резолюция
Параграф 31a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

31a. обръща внимание на честите 
увеличения на бюджета на ГД ECHO 
чрез резерва за спешна помощ или от 
други бюджетни редове на функцията 
за външна помощ на ЕФР; счита, че 
увеличението на бюджета е 
структурен въпрос; подчертава 
необходимостта от съставяне на 
реалистичен бюджет, като се 
разпределят бюджетни кредити за 
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природни бедствия и хуманитарни 
операции въз основа на опита във 
връзка с разходите през предходни 
години;

Or. en

Изменение 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Предложение за резолюция
Параграф 35

Предложение за резолюция Изменение

35. признава, че ГД ECHO насърчава 
ограничаването на рисковете от 
бедствия (DRR) чрез програмата 
DIPECHO и като неразделна част от 
хуманитарни действия;

35. приветства, че ГД ECHO насърчава 
ограничаването на рисковете от 
бедствия (DRR) чрез програмата 
DIPECHO и като неразделна част от 
хуманитарни действия;

Or. en

Изменение 26
Martin Ehrenhauser

Предложение за резолюция
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. призовава ГД ECHO да насочи 
вниманието си в по-голяма степен върху 
устойчивостта на хуманитарните 
действия; настоятелно призовава ГД 
ECHO да постави по-силен акцент 
върху ограничаването на рисковете от 
бедствия и подготвеността за бедствия, 
укрепване на устойчивостта на 
населението в риск чрез изграждане на 
капацитет, обучение, обществена 
осведоменост и създаване на ефикасни 
системи за ранно предупреждение в 
страните, застрашени от бедствия и 

36. призовава ГД ECHO да насочи 
вниманието си в по-голяма степен върху 
устойчивостта на хуманитарните 
действия; настоятелно призовава ГД 
ECHO и други съответни служби на 
Комисията да поставят по-силен 
акцент върху ограничаването на 
рисковете от бедствия и подготвеността 
за бедствия, укрепване на устойчивостта 
на населението в риск чрез изграждане 
на капацитет, обучение, обществена 
осведоменост и създаване на ефикасни 
системи за ранно предупреждение в 
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засегнатите от криза, за да им се даде 
възможност да реагират съответно;

страните, застрашени от бедствия и 
засегнатите от криза, за да им се даде 
възможност да реагират съответно;

Or. en

Изменение 27
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. отбелязва, че Комисията предоставя
значителна подкрепа на OCHA; изразява 
съжаление, че опитът в Хаити и
Пакистан изтъкна недостатъчната към
момента способност за координиране на
OCHA; подчертава, че способността на
OCHA да изпълни своята координираща
функция беше подкопана от слаб
капацитет, неадекватна оценка на
нуждите и частично функционални 
електронни инструменти, необходими
за обработка на информацията;

45. отбелязва, че Комисията предоставя
значителна подкрепа на OCHA; изразява 
съжаление, че опитът в Хаити и
Пакистан изтъкна недостатъчната към
момента способност за координиране на
OCHA; подчертава, че способността на
OCHA да изпълни своята координираща
функция беше подкопана от слаб
капацитет, неадекватна оценка на
нуждите и частично функционални 
електронни инструменти, необходими
за обработка на информацията; в тази 
връзка съветва повече да не се работи 
с/посредством OCHA;

Or. nl

Изменение 28
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. отбелязва, че Комисията подкрепи в 
значителна степен ООН в усилията й за 
разработване и прилагане на системата 
от групи; подчертава, че двете бедствия 
разкриха, че все още има да се свърши 

46. отбелязва, че Комисията подкрепи в 
значителна степен ООН в усилията й за 
разработване и прилагане на системата 
от групи; подчертава, че двете бедствия 
разкриха, че все още има да се свърши 
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много работа, за да се подобрят нейната 
ефективност, ефикасност и 
координация, както и да се засили 
ангажираността и отчетността;

много работа, за да се подобрят нейната 
ефективност, ефикасност и 
координация, както и да се засили 
ангажираността и отчетността; в тази 
връзка препоръчва да не се работи
основно с ООН в бъдеще;

Or. nl

Изменение 29
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 47

Предложение за резолюция Изменение

47. изтъква, че Комисията не 
предостави на докладчика на 
Парламента окончателните описателни 
и финансови доклади на партньорите на 
ГД ECHO относно изпълнението на 
хуманитарните действия след 
катастрофите в Хаити и Пакистан през 
2010 г., с обосновката, че те съдържат 
чувствителна информация за 
партньорите на ГД ECHO; подчертава, 
че Парламентът трябва да имат достъп 
до подобни доклади или поне до
основните данни за ефикасността и 
ефективността на изпълнението на 
действията, с цел да бъде в състояние да 
прецени тяхното добро финансово 
управление;

47. изразява съжаление от факта, че 
Комисията не предостави на докладчика 
на Парламента окончателните 
описателни и финансови доклади на 
партньорите на ГД ECHO относно 
изпълнението на хуманитарните 
действия след катастрофите в Хаити и 
Пакистан през 2010 г., с обосновката, че 
те съдържат чувствителна информация 
за партньорите на ГД ECHO; 
подчертава, че Парламентът трябва да 
имат достъп до подобни доклади или
поне до основните данни за
ефикасността и ефективността на
изпълнението на действията, с цел да 
бъде в състояние да прецени тяхното 
добро финансово управление; счита 
това поведение от страна на 
Комисията за явно нарушение на 
нейните собствени правила за 
прозрачност;

Or. nl

Изменение 30
Barbara Weiler, Thijs Berman
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Предложение за резолюция
Параграф 47a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

47a. изтъква, че комисията по 
бюджетен контрол ще изпрати 
делегация в Хаити в контекста на 
проблемите, докладвани във връзка с 
разпределената за тази страна 
помощ;

Or. en

Изменение 31
Lucas Hartong

Предложение за резолюция
Параграф 48a (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

48a. счита, при всички случаи, че, в 
контекста на принципа на 
субсидиарност, помощта –
независимо дали под формата на 
помощ за развитие – е въпрос не от 
компетентността на Комисията или 
Европейския парламент, а на 
държавите-членки;

Or. nl


