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Pozměňovací návrh 1
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze 
dne 26. září 2011 o sdělení „Na cestě k 
důraznější evropské reakci na katastrofy: 
úloha civilní ochrany a humanitární 
pomoci“4, ze dne 19. ledna 2011 „o situaci 
na Haiti rok po zemětřesení: humanitární 
pomoc a obnova“5, ze dne 10. února 2010 
„o nedávném zemětřesení na Haiti“6, ze 
dne 18. ledna 2011 „o provádění 
Evropského konsensu o humanitární 
pomoci: hodnocení Akčního plánu 
v polovině období a další postup“7,

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze 
dne 26. září 2011 o sdělení „Na cestě k 
důraznější evropské reakci na katastrofy: 
úloha civilní ochrany a humanitární 
pomoci“4, ze dne 19. ledna 2011 „o situaci 
na Haiti rok po zemětřesení: humanitární 
pomoc a obnova“5, ze dne 10. února 2010 
„o nedávném zemětřesení na Haiti“6, 
ze dne 18. prosince 2007 o „Evropském 
konsensu o humanitární pomoci“, ze dne 
18. ledna 2011 „o provádění Evropského 
konsensu o humanitární pomoci: 
hodnocení Akčního plánu v polovině 
období a další postup“7,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná stanovisko, jež ve svých 
výročních zprávách zaujal Evropský účetní 
dvůr a podle něhož jsou veškeré předběžné 
kontroly, systémy sledování a dohledu, 
audity ex-post a funkce interního auditu 
GŘ ECHO hodnoceny jako celkově 
účinné; zdůrazňuje ovšem, že ve všech 
těchto aspektech je ještě prostor pro další 
zlepšení;

2. (Netýká se českého znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá větší flexibilitu a efektivnost, již 
oproti FPA z roku 2005 umožňuje FPA z 
roku 2008, a to například přístup, který se 
zaměřuje více na výsledky, zavedení 
mechanismů kontroly zásahů („A 
controls“) a předběžného hodnocení 
postupů („P controls“) či zjednodušení 
a omezení nejasností díky vytvořeným 
pokynům; vyzývá Komisi, aby i nadále 
zdokonalovala opatření pro zlepšení 
efektivnosti spolupráce s partnery FPA 
prostřednictvím nadcházející FPA 2012; 
zdůrazňuje, že zlepšení účinnosti 
spolupráce a snížení nadměrné 
administrativní zátěže současně zajistí
vysokou míru odpovědnosti 
a transparentnosti;

4. vítá větší flexibilitu a efektivnost, již 
oproti FPA z roku 2005 umožňuje FPA z 
roku 2008, a to například přístup, který se 
zaměřuje více na výsledky, zavedení 
mechanismů kontroly zásahů („A 
controls“) a předběžného hodnocení 
postupů („P controls“) či zjednodušení 
a omezení nejasností díky vytvořeným 
pokynům; vyzývá Komisi, aby i nadále 
zdokonalovala opatření pro zlepšení 
efektivnosti spolupráce s partnery FPA 
prostřednictvím nadcházející FPA 2012; 
zdůrazňuje, že zlepšení účinnosti 
spolupráce a snížení nadměrné 
administrativní zátěže by mělo zajistit
vysokou míru odpovědnosti 
a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá větší flexibilitu a efektivnost, již 
oproti FPA z roku 2005 umožňuje FPA z 
roku 2008, a to například přístup, který se 
zaměřuje více na výsledky, zavedení 
mechanismů kontroly zásahů („A 
controls“) a předběžného hodnocení 
postupů („P controls“) či zjednodušení 

4. vítá větší flexibilitu a efektivnost, již 
oproti FPA z roku 2005 umožňuje FPA z 
roku 2008, a to například přístup, který se 
zaměřuje více na výsledky, zavedení 
mechanismů kontroly zásahů („A 
controls“) a předběžného hodnocení 
postupů („P controls“) či zjednodušení 
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a omezení nejasností díky vytvořeným 
pokynům; vyzývá Komisi, aby i nadále 
zdokonalovala opatření pro zlepšení 
efektivnosti spolupráce s partnery FPA 
prostřednictvím nadcházející FPA 2012; 
zdůrazňuje, že zlepšení účinnosti 
spolupráce a snížení nadměrné 
administrativní zátěže současně zajistí 
vysokou míru odpovědnosti 
a transparentnosti;

a omezení nejasností díky vytvořeným 
pokynům; vyzývá Komisi, aby i nadále 
zdokonalovala opatření pro zlepšení 
efektivnosti spolupráce s partnery FPA 
prostřednictvím nadcházející FPA 2012; 
zdůrazňuje, že zlepšení účinnosti 
spolupráce a snížení nadměrné 
administrativní zátěže kladené na partnery 
FPA současně zajistí vysokou míru 
odpovědnosti a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zlepšila metody a 
způsoby vyhodnocování skutečnosti, zda je 
potenciální partner způsobilý pro FPA či 
nikoli; připomíná, že zkušenosti z období 
před podepsáním FPA z roku 2008 ukazují, 
že úvodní hodnocení ve prospěch partnerů 
podléhajících mechanismu kontroly P, jenž 
se zakládá na spolehlivosti jejich systémů 
vnitřní kontroly a na jejich finanční 
spolehlivosti, bylo příliš optimistické; 
připomíná, že na základě výsledků 
posouzení podle FPA 2008 musela být řada 
partnerů zařazena níže, tj. do skupiny A, 
tedy skupiny podléhající mechanismu 
kontroly A;

5. vyzývá Komisi, aby zlepšila metody a 
způsoby vyhodnocování skutečnosti, zda je 
potenciální partner způsobilý pro FPA či 
nikoli; připomíná, že zkušenosti z období 
před podepsáním FPA z roku 2008 ukazují, 
že úvodní hodnocení ve prospěch partnerů 
podléhajících mechanismu kontroly P, jenž 
se zakládá na spolehlivosti jejich systémů 
vnitřní kontroly a na jejich finanční 
spolehlivosti, bylo příliš optimistické; 
poznamenává, že poté, co jsou partneři
na základě úvodního hodnocení zařazeni 
do příslušné skupiny, je u partnerů 
podléhajících mechanismu kontroly P 
prováděn audit systémů vnitřní kontroly 
méně často, tito partneři mohou 
uplatňovat vlastní postupy zadávání 
veřejných zakázek a jejich činnosti 
nepodléhají smluvním omezením 
finančních prostředků;připomíná, že na 
základě výsledků posouzení podle FPA 
2008 musela být řada partnerů zařazena 
níže, tj. do skupiny A, tedy skupiny 
podléhající mechanismu kontroly A;
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že partneři 
se budou včas zabývat slabými stránkami 
odhalenými při pravidelných auditech 
jejich systémů, a že budou přijata nezbytná 
opatření, v případě že tak neučiní; 
připomíná, že externí auditoři musí 
neustále pracovat na zlepšování kvality 
svých doporučení určených partnerům a 
zohledňovat specifické struktury partnerů s 
cílem zajistit, aby partneři tato doporučení 
přijali a prováděli je;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že partneři 
se budou včas zabývat slabými stránkami 
odhalenými při pravidelných auditech 
jejich systémů, a že budou přijata nezbytná 
opatření, v případě že tak neučiní; 
připomíná, že externí auditoři musí 
neustále pracovat na zlepšování kvality 
svých doporučení určených partnerům a 
zohledňovat specifické struktury partnerů s 
cílem zajistit, aby partneři tato doporučení 
přijali a prováděli je; zdůrazňuje, že je 
nezbytné dále zlepšit dokumentaci 
hodnocení návrhů na poskytnutí 
humanitární pomoci, a to jejich 
zjednodušením a standardizací, tak aby 
umožňovaly celkové srovnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. věří, že díky auditu a mechanismům 
sledování na místě je uplatňována větší 
odpovědnost, pokud jde o vyhodnocování 
efektivnosti a účelnosti partnerů FPA, než 
je tomu v případě partnerů z OSN;

7. věří, že díky auditu a mechanismům 
sledování na místě je uplatňována větší
odpovědnost, pokud jde o vyhodnocování 
efektivnosti a účelnosti partnerů FPA, než 
je tomu v případě partnerů z OSN;
zdůrazňuje ovšem, že taková mezinárodní 
organizace, jakou je OSN, nemůže být 
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s partnery FPA srovnávána;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že podmínky kontroly 
finančních prostředků EU, její provádění a 
další postupy trpí v rámci společného 
řízení vážnými nedostatky; naléhavě žádá 
Komisi, aby se dohodla, zejména s 
agenturami OSN, na opatřeních, jež by se 
opírala o audit prováděný orgány OSN, a 
aby posílila a zvýšila záruku spolehlivosti, 
již získá z provedených kontrol a to včetně 
ověřování;

9. zdůrazňuje, že podmínky kontroly 
finančních prostředků EU, její provádění a 
další postupy trpí v rámci společného 
řízení vážnými nedostatky; naléhavě žádá 
Komisi, aby se dohodla, zejména s 
agenturami OSN, na opatřeních, jež by 
zajistila spolehlivost a účinnost auditu 
prováděného orgány OSN, a aby posílila a 
výrazně zvýšila záruku, již získá 
z provedených kontrol a to včetně 
ověřování;

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že na základě probíhající 
revize finančního nařízení budou finanční 
prostředky EU poskytované pomocí OSN a 
mezinárodních organizací spravovány v 
souladu s ustanoveními nepřímého řízení;

10. připomíná, že probíhající revize 
finančního nařízení ukazuje, že finanční 
prostředky EU poskytované pomocí OSN a 
mezinárodních organizací by měly být 
spravovány v souladu s ustanoveními 
nepřímého řízení;

Or. en



PE475.972v01-00 8/19 AM\883755CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že požadavky na kontrolu 
nepřímého řízení finančních prostředků EU 
je třeba sjednotit s požadavky na sdílené 
řízení; trvá na tom, aby pro nepřímé řízení 
finančních prostředků EU ze strany 
partnerů ECHO platila stejná míra 
odpovědnosti, zejména pokud jde o 
dokumenty poskytované Komisi, jež jsou 
uvedeny v čl. 57 odst. 5 návrhu finančního 
řízení Komise; zdůrazňuje, že přístup ke 
zprávám o auditu partnerů ECHO je 
důležitý pro ověření řádného finančního 
řízení činností financovaných z rozpočtu 
EU;

11. zdůrazňuje, že požadavky na kontrolu 
nepřímého řízení finančních prostředků EU 
musí být stejně přísné jako požadavky na 
sdílené řízení; předpokládá, že pro nepřímé 
řízení finančních prostředků EU ze strany 
partnerů ECHO bude platit stejná míra 
odpovědnosti, která odpovídá míře 
uvedené v čl. 57 odst. 5 návrhu finančního 
řízení Komise; a žádá, aby byl za účelem 
ověření řádného finančního řízení 
činností financovaných z rozpočtu EU 
umožněn přístup přístup ke zprávám 
o auditu partnerů ECHO.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. trvá na tom, aby výsledky auditu byly 
včas k dispozici orgánu příslušnému pro 
udělení absolutoria; touto skutečností 
nejsou nijak dotčeny pravomoci a 
kompetence Evropského účetního dvora či 
úřadu OLAF;

12. trvá na tom, aby výsledky auditu byly 
včas k dispozici orgánu příslušnému pro 
udělení absolutoria; touto skutečností 
nejsou nijak dotčeny pravomoci a 
kompetence Evropského účetního dvora či 
úřadu OLAF; naléhavě žádá, aby 
v případě, že tyto výsledky auditu nebudou 
předloženy v plném rozsahu či nebudou 
předloženy vůbec, zahájil Evropský účetní 
dvůr nebo OLAF neprodleně šetření;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje toho, že zprávy OSN jsou až 
příliš všeobecné a neposkytují dostatečné 
informace o výsledcích; zdůrazňuje ovšem, 
že kvůli zásadě jednotného auditu, již 
přijala OSN, a kvůli skutečnosti, že rozsah 
kontroly prováděné Komisí se omezuje na 
ověřování a sledování, jsou zprávy OSN 
nezbytným zdrojem informací k zajištění 
odpovědnosti a transparentnosti;

13. vyjadřuje politování nad tím, že zprávy 
OSN jsou všeobecné a neposkytují 
dostatečné informace o výsledcích; 
zdůrazňuje ovšem, že kvůli zásadě 
jednotného auditu, již přijala OSN, a kvůli 
skutečnosti, že rozsah kontroly prováděné 
Komisí se omezuje na ověřování 
a sledování, jsou zprávy OSN nezbytným 
zdrojem informací k zajištění odpovědnosti 
a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že zprávy 
OSN budou obsahovat dostatek informací 
o výsledcích, t.j. o výstupech a důsledcích 
projektů v rámci lhůty pro podávání zpráv; 
zdůrazňuje, že měřitelný výstup a 
ukazatele dopadu musejí být nedílnou 
součástí kritérií pro vyhotovování zpráv; 
lituje skutečnosti, že více než 70 % 
odpovědí, jež ředitelství ECHO uvedlo 
v dotaznících Evropského účetního dvora, 
jež byly podkladem pro vypracování jeho 
zvláštní zprávy 15/2009, ukazuje, že 
zprávy OSN byly vyhotoveny pozdě;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že zprávy 
OSN budou obsahovat dostatek informací 
o výsledcích, tj. o výstupech a důsledcích 
projektů v rámci lhůty pro podávání zpráv; 
zdůrazňuje, že měřitelný výstup a 
ukazatele dopadu musejí být nedílnou 
součástí kritérií pro vyhotovování zpráv; 
lituje skutečnosti, že více než 70 % 
odpovědí, jež ředitelství ECHO uvedlo 
v dotaznících Evropského účetního dvora, 
jež byly podkladem pro vypracování jeho 
zvláštní zprávy 15/2009, ukazuje, že 
zprávy OSN byly vyhotoveny pozdě;
odsuzuje toto nevhodné jednání ze strany 
OSN;



PE475.972v01-00 10/19 AM\883755CS.doc

CS

Or. nl

Pozměňovací návrh 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že zprávy 
OSN budou obsahovat dostatek informací 
o výsledcích, t.j. o výstupech a důsledcích 
projektů v rámci lhůty pro podávání zpráv; 
zdůrazňuje, že měřitelný výstup a 
ukazatele dopadu musejí být nedílnou 
součástí kritérií pro vyhotovování zpráv; 
lituje skutečnosti, že více než 70 % 
odpovědí, jež ředitelství ECHO uvedlo v 
dotaznících Evropského účetního dvora, 
jež byly podkladem pro vypracování jeho 
zvláštní zprávy 15/2009, ukazuje, že 
zprávy OSN byly vyhotoveny pozdě;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že zprávy 
OSN budou obsahovat dostatek informací 
o výsledcích, t.j. o výstupech a důsledcích 
projektů v rámci lhůty pro podávání zpráv; 
zdůrazňuje, že měřitelný výstup a 
ukazatele dopadu musejí být nedílnou 
součástí kritérií pro vyhotovování zpráv; 
lituje skutečnosti, že více než 70 %
odpovědí, jež ředitelství ECHO uvedlo v 
dotaznících Evropského účetního dvora, 
jež byly podkladem pro vypracování jeho 
zvláštní zprávy 15/2009, ukazuje, že 
zprávy OSN byly vyhotoveny pozdě,
a žádá Komisi, aby naznačila, jaký je 
v tomto ohledu nejnovější vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poznamenává, že Útvar externího 
auditu neměl z nárůstu počtu 
zaměstnanců v ústředí GŘ ECHO v roce 
2010 (z 247 na 289) téměř žádný 
prospěch;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. lituje skutečnosti, že Evropský účetní 
dvůr měl potíže dostat se k informacím o 
operacích partnerů z OSN; připomíná, že 
EU a proto i Evropský účetní dvůr mohou 
podle ověřovací doložky FAFA provádět 
finanční kontroly na místě a že OSN musí 
poskytnout veškeré příslušné finanční 
informace; zdůrazňuje, že OSN musí 
Evropskému účetnímu dvoru poskytovat 
potřebný přístup k informacím a jednat tak 
v souladu s ověřovací doložkou FAFA;

16. lituje skutečnosti, že Evropský účetní 
dvůr měl potíže dostat se k informacím o 
operacích partnerů z OSN; připomíná, že 
EU a proto i Evropský účetní dvůr mohou 
podle ověřovací doložky FAFA provádět 
finanční kontroly na místě a že OSN musí 
poskytnout veškeré příslušné finanční 
informace; zdůrazňuje, že OSN musí 
Evropskému účetnímu dvoru poskytovat 
potřebný přístup k informacím a jednat tak 
v souladu s ověřovací doložkou FAFA;
zdůrazňuje, že nezlepší-li OSN v dohledné 
době své jednání, může EU zvážit omezení 
poskytované pomoci prostřednictvím 
OSN, či její úplné zastavení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá kladné výsledky rozprav se 
zástupci Světového potravinového 
programu (WFP), z nichž vyplývá, že WFP
změnil svá pravidla tak, aby GŘ ECHO 
umožnil přístup k jeho zprávám o interním 
auditu; vyzývá GŘ ECHO, aby neprodleně 
zahájilo podobná jednání i s ostatními 
agenturami OSN, a zajistilo tak snadný a 
nebyrokratický přístup k jejich zprávám 
o interním auditu; vyzývá Komisi, aby 
každých šest měsíců informovala příslušné 
výbory EP o výsledcích jednání; 

17. vítá kladné výsledky rozprav se 
zástupci Světového potravinového 
programu (WFP) a Dětského fondu OSN 
(UNICEF), z nichž vyplývá, že WFP a 
UNICEF změnily svá pravidla tak, aby GŘ 
ECHO umožnily přístup k jejich zprávám 
o interním auditu; vyzývá GŘ ECHO, aby 
neprodleně zahájilo podobná jednání i s 
ostatními agenturami OSN, a zajistilo tak 
snadný a nebyrokratický přístup k jejich 
zprávám o interním auditu; vyzývá Komisi, 
aby každých šest měsíců informovala 
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zdůrazňuje, že všechny zprávy o interním 
auditu by měly být Komisi přístupné 
elektronicky a ne pouze v prostorách 
příslušných agentur OSN;

příslušné výbory EP o výsledcích jednání; 
zdůrazňuje, že všechny zprávy o interním 
auditu by měly být Komisi přístupné 
elektronicky a ne pouze v prostorách 
příslušných agentur OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá současné úsilí pracovní skupiny 
pro „odpovědnost za pomoc v případě 
katastrofy a její audit“ ustavené v rámci 
Mezinárodní organizace nejvyšších 
kontrolních institucí (INTOSAI) a vedené 
jedním z členů Evropského účetního dvora; 
připomíná, že dvěma hlavními cíli je: i) 
vytvoření pokynů a osvědčených postupů s 
cílem dosáhnout v konečném důsledku 
jediného integrovaného modelu podávání 
zpráv a ii) vytvoření pokynů a 
osvědčených postupů v oblasti auditu 
pomoci související s katastrofami;

19. vítá současné úsilí pracovní skupiny 
pro „odpovědnost za pomoc v případě 
katastrofy a její audit“ ustavené v rámci 
Mezinárodní organizace nejvyšších 
kontrolních institucí (INTOSAI) a vedené 
jedním z členů Evropského účetního dvora; 
připomíná, že dvěma hlavními cíli je: i) 
vytvoření pokynů a osvědčených postupů s 
cílem dosáhnout v konečném důsledku 
jediného integrovaného modelu podávání 
zpráv a ii) vytvoření pokynů a 
osvědčených postupů v oblasti auditu 
pomoci související s katastrofami; zároveň 
konstatuje, že je skutečně 
politováníhodné, že tato pracovní skupina 
musela být vytvořena, neboť to svědčí 
o tom, že stávající situace není zdaleka 
ideální;

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že od té doby, co bylo 
zjištěno, že vláda Severní Koreje zneužila 
koncem roku 2006 finanční prostředky 
OSN určené na humanitární a rozvojovou 
činnost, stala se nedostatečná 
transparentnost, odpovědnost, efektivnost a 
účelnost správy finančních prostředků 
OSN terčem široké kritiky; lituje 
skutečnosti, že reforma OSN týkající se 
transparentnosti a odpovědnosti dosud 
nedosáhla žádného významného pokroku; 
zdůrazňuje, že k tomu, aby reforma 
pokročila a byla zajištěna vyšší 
odpovědnost, musí členské státy EU
prokázat větší politickou vůli, odhodlání a 
soudržnost; vyzývá vysokou představitelku 
EU pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, aby této problematice přisoudila 
prvořadý význam a plnila v tomto ohledu 
zprostředkovatelskou úlohu;

21. zdůrazňuje, že od té doby, co bylo 
zjištěno, že vláda Severní Koreje zneužila 
koncem roku 2006 finanční prostředky 
OSN určené na humanitární a rozvojovou 
činnost, stala se nedostatečná 
transparentnost, odpovědnost, efektivnost a 
účelnost správy finančních prostředků 
OSN terčem široké kritiky; lituje 
skutečnosti, že reforma OSN týkající se 
transparentnosti a odpovědnosti dosud 
nedosáhla žádného významného pokroku; 
zdůrazňuje, že k tomu, aby reforma 
pokročila a byla zajištěna vyšší 
odpovědnost, musí Komise a Evropský 
parlament prokázat větší politickou vůli, 
odhodlání a soudržnost; vyzývá vysokou 
představitelku EU pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, aby této 
problematice přisoudila prvořadý význam a 
plnila v tomto ohledu zprostředkovatelskou 
úlohu; poukazuje na možnost ukončit 
zcela či částečně poskytování finanční 
podpory OSN;

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že partneři FPA se musí 
zabývat následujícími záležitostmi: 
vytvořením vhodných mechanismů vnitřní 
kontroly, zlepšením vlastních systémů 
rozdělování finančních nákladů a 
zlepšením jejich transparentnosti, 
napravením nedostatků ve vlastních 
systémech účetnictví a zavedením 
povinného dodržování norem kvality ze 

25. konstatuje, že partneři FPA se musí 
zabývat následujícími záležitostmi: 
vytvořením vhodných mechanismů vnitřní 
kontroly, zlepšením vlastních systémů 
rozdělování finančních nákladů a 
zlepšením jejich transparentnosti, úplným 
odstraněním nedostatků ve vlastních 
systémech účetnictví, zavedením 
povinného dodržování norem kvality ze 
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strany vedení, vytvořením procesu řízení 
rizik v celé organizaci a lepší 
informovaností o nebezpečích podvodů a 
korupce;

strany vedení, vytvořením procesu řízení 
rizik v celé organizaci a lepší 
informovaností o nebezpečích podvodů a 
korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je přesvědčen o tom, že skutečné 
a trvalé začlenění příjemců do plánování a
řízení podpory představuje jeden ze 
základních předpokladů k zajištění kvality 
a rychlosti poskytování humanitární 
pomoci, zejména v případě dlouhodobých 
krizí; zdůrazňuje, že v mnoha případech 
chybí formální mechanismy, díky nimž by 
příjemci mohli dotčenému partnerovi 
předávat stížnosti či zpětnou vazbu; 
zdůrazňuje, že toto opatření je důležité 
pro zlepšení účelnosti a odpovědnosti a pro 
předejití potenciálnímu zneužití prostředků 
na humanitární pomoc; vyzývá GŘ ECHO, 
aby takové mechanismy neprodleně 
vytvořilo;

27. je přesvědčen o tom, že skutečné 
a trvalé začlenění příjemců do plánování a 
řízení podpory představuje jeden ze 
základních předpokladů k zajištění kvality 
a rychlosti poskytování humanitární 
pomoci, zejména v případě dlouhodobých 
krizí; zdůrazňuje, že v mnoha případech 
chybí formální mechanismy, díky nimž by 
příjemci mohli dotčenému partnerovi 
předávat stížnosti či zpětnou vazbu, i jasná 
pravidla pro ochranu informátorů; 
zdůrazňuje, že toto opatření je důležité 
pro zlepšení účelnosti a odpovědnosti a pro 
předejití potenciálnímu zneužití prostředků 
na humanitární pomoc; vyzývá GŘ ECHO, 
aby takové mechanismy neprodleně 
vytvořilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná stanovisko Evropského 29. připomíná stanovisko Evropského 
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účetního dvora, jež vyjádřil ve své zvláštní 
zprávě 15/2009, podle něhož se strategické 
a právní požadavky na objektivní a 
transparentní výběr partnera, dostatečně 
nepromítly do praktických kritérií na 
podporu rozhodování v případě partnerů 
z OSN; trvá na tom, že volba partnera 
z OSN, který bude provádět humanitární 
činnost, musí prokázat, že jeho přístup je 
efektivnější a účelnější než jiné způsoby 
poskytování pomoci; vyzývá Komisi, aby 
systematicky prováděla a dokumentovala 
formální hodnocení alternativních 
mechanismů poskytování pomoci 
a prováděla jejich srovnání;

účetního dvora, jež vyjádřil ve své zvláštní 
zprávě 15/2009, podle něhož se strategické 
a právní požadavky na objektivní a 
transparentní výběr partnera, dostatečně 
nepromítly do praktických kritérií na 
podporu rozhodování v případě partnerů 
z OSN; trvá na tom, že volba partnera 
z OSN, který bude provádět humanitární 
činnost, musí prokázat, že jeho přístup je 
efektivnější a účelnější než jiné způsoby 
poskytování pomoci; vyzývá Komisi, aby 
systematicky prováděla a dokumentovala 
formální hodnocení alternativních 
mechanismů poskytování pomoci 
a prováděla jejich srovnání; doporučuje 
Komisi, aby již automaticky nepovažovala 
OSN za partnera v oblasti poskytování 
pomoci, ale aby záměrně hledala také jiné 
možné partnery;

Or. nl

Pozměňovací návrh 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná stanovisko Evropského 
účetního dvora, jež vyjádřil ve své zvláštní 
zprávě 15/2009, podle něhož se strategické 
a právní požadavky na objektivní a 
transparentní výběr partnera, dostatečně 
nepromítly do praktických kritérií na 
podporu rozhodování v případě partnerů z 
OSN; trvá na tom, že volba partnera z 
OSN, který bude provádět humanitární 
činnost, musí prokázat, že jeho přístup je 
efektivnější a účelnější než jiné způsoby 
poskytování pomoci; vyzývá Komisi, aby 
systematicky prováděla a dokumentovala 
formální hodnocení alternativních 
mechanismů poskytování pomoci 
a prováděla jejich srovnání;

29. připomíná stanovisko Evropského 
účetního dvora, jež vyjádřil ve své zvláštní 
zprávě 15/2009, podle něhož se strategické 
a právní požadavky na objektivní a 
transparentní výběr partnera, dostatečně 
nepromítly do praktických kritérií na 
podporu rozhodování v případě partnerů z 
OSN; vyzývá Komisi, aby systematicky 
prováděla a dokumentovala formální 
hodnocení mezi mechanismy poskytování 
pomoci OSN a dalších partnerů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. poukazuje na časté navyšování 
rozpočtu GŘ ECHO, ať už  využíváním 
rezervy na pomoc při mimořádných 
událostech nebo uplatňováním převodů 
z jiných rozpočtových položek okruhu 
pro vnější pomoc v rámci Evropského 
rozvojového fondu; domnívá se, že 
navyšování rozpočtu je strukturální 
otázkou; zdůrazňuje, že je nezbytné 
sestavit realistický rozpočet a prostředky 
na přírodní katastrofy nebo humanitární 
akce přidělovat na základě opakovaných 
zkušeností s výdaji z minulých let; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. uznává, že GŘ ECHO podporuje 
snižování nebezpečí katastrof 
prostřednictvím programu DIPECHO a 
jako nedílnou součást humanitární činnosti;

35. vítá skutečnost, že GŘ ECHO 
podporuje snižování nebezpečí katastrof 
prostřednictvím programu DIPECHO a 
jako nedílnou součást humanitární činnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Martin Ehrenhauser

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá GŘ ECHO, aby se více 
zaměřilo na udržitelnost humanitárních 
akcí; naléhavě žádá GŘ ECHO, aby kladlo 
větší důraz na snižování nebezpečí 
katastrof a na připravenost na katastrofy, 
aby posílilo odolnost ohrožených obyvatel 
budováním kapacit, poskytováním odborné 
přípravy, informováním veřejnosti a 
vytvořením efektivních systémů včasného 
varování v zemích ohrožovaných 
katastrofami a postižených krizí, 
a umožnilo jim tak, aby mohli reagovat 
odpovídajícím způsobem;

36. vyzývá GŘ ECHO, aby se více
zaměřilo na udržitelnost humanitárních 
akcí; naléhavě žádá GŘ ECHO a další 
příslušné útvary Komise, aby kladly větší 
důraz na snižování nebezpečí katastrof a na 
připravenost na katastrofy, aby posílily
odolnost ohrožených obyvatel budováním 
kapacit, poskytováním odborné přípravy, 
informováním veřejnosti a vytvořením 
efektivních systémů včasného varování v 
zemích ohrožovaných katastrofami a 
postižených krizí, a umožnily jim tak, aby 
mohli reagovat odpovídajícím způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na skutečnost, že Komise 
poskytuje OCHA významnou podporu; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
zkušenosti z Haiti a Pákistánu zviditelnily 
současnou nedostatečnou schopnost OCHA 
zajistit koordinaci; zdůrazňuje, že 
schopnost OCHA plnit svoji koordinační 
funkci byla podlomena nízkou kapacitou, 
nedostatečným posouzením potřeb a jen 
částečně fungujícími elektronickými 
nástroji, jejichž použití je pro zpracování 
informací nezbytné;

45. upozorňuje na skutečnost, že Komise 
poskytuje OCHA významnou podporu; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
zkušenosti z Haiti a Pákistánu zviditelnily 
současnou nedostatečnou schopnost OCHA 
zajistit koordinaci; zdůrazňuje, že 
schopnost OCHA plnit svoji koordinační 
funkci byla podlomena nízkou kapacitou, 
nedostatečným posouzením potřeb a jen 
částečně fungujícími elektronickými 
nástroji, jejichž použití je pro zpracování 
informací nezbytné; doporučuje proto, aby 
byla ukončena spolupráce s OCHA a 
činnost vyvíjená jejím prostřednictvím;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. konstatuje, že Komise poskytla 
významnou podporu OSN v jejím úsilí na 
vývoji a provádění systému seskupení 
(„cluster system“); zdůrazňuje, že obě 
katastrofy odhalily, že k tomu aby OSN 
zlepšila svoji účelnost, efektivnost a 
koordinaci a posílila vlastnictví 
a odpovědnost, je stále zapotřebí vykonat 
mnoho práce;

46. konstatuje, že Komise poskytla 
významnou podporu OSN v jejím úsilí na 
vývoji a provádění systému seskupení 
(„cluster system“); zdůrazňuje, že obě 
katastrofy odhalily, že k tomu aby OSN 
zlepšila svoji účelnost, efektivnost a 
koordinaci a posílila vlastnictví 
a odpovědnost, je stále zapotřebí vykonat 
mnoho práce; doporučuje proto, aby 
spolupráce s OSN nebyla napříště 
primární;

Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. zdůrazňuje, že Komise parlamentnímu 
zpravodaji neposkytla závěrečnou zprávu 
ani finanční zprávy partnerů ECHO o 
provádění humanitární pomoci následující 
po katastrofách na Haiti a v Pákistánu v 
roce 2010, a to s odůvodněním, že obsahují 
citlivé informace o partnerech ECHO; 
zdůrazňuje, že Parlament musí mít k 
takovým zprávám nebo alespoň k hlavním 
údajům o efektivnosti a účinnosti 
provádění akcí přístup, aby mohl posoudit 
jejich řádné finanční řízení;

47. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise parlamentnímu zpravodaji 
neposkytla závěrečnou zprávu ani finanční 
zprávy partnerů ECHO o provádění 
humanitární pomoci následující po 
katastrofách na Haiti a v Pákistánu v roce 
2010, a to s odůvodněním, že obsahují 
citlivé informace o partnerech ECHO; 
zdůrazňuje, že Parlament musí mít k 
takovým zprávám nebo alespoň k hlavním 
údajům o efektivnosti a účinnosti 
provádění akcí přístup, aby mohl posoudit 
jejich řádné finanční řízení; považuje tento 
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způsob jednání ze strany Komise za jasné 
porušení vlastních pravidel 
transparentnosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. zdůrazňuje, že Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu vyšle na Haiti 
delegaci v souvislosti s problémy 
týkajícími se pomoci, jež byla pro tuto 
zemi vyčleněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. zastává názor, že poskytování 
pomoci, ať již v rámci rozvojové pomoci, 
či nikoliv, není vzhledem k zásadě 
subsidiarity úkolem Komise ani 
Evropského parlamentu, ale vždy úkolem 
jednotlivých členských států;

Or. nl


