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Ændringsforslag 1
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til sine tidligere beslutninger 
af 26. september 2011 med titlen "Hen 
imod et styrket EU-katastrofeberedskab: 
civilbeskyttelsens og den humanitære 
bistands rolle"[4], af 19. januar 2011 om
"situationen i Haiti et år efter jordskælvet: 
humanitær bistand og genopbygning i 
Haiti"[5], af 10. februar 2010 om
"jordskælvet for nylig i Haiti"[6], og af 18. 
januar 2011 om "gennemførelse af den 
europæiske konsensus om humanitær 
bistand: midtvejsrevision af 
handlingsplanen og vejen frem"[7],

der henviser til sine tidligere beslutninger 
af 26. september 2011 med titlen "Hen 
imod et styrket EU-katastrofeberedskab:
civilbeskyttelsens og den humanitære 
bistands rolle"[4], af 19. januar 2011 om
"situationen i Haiti et år efter jordskælvet:
humanitær bistand og genopbygning i 
Haiti"[5], af 10. februar 2010 om
"jordskælvet for nylig i Haiti"[6], af 18. 
december 2007 om europæisk konsensus 
om humanitær bistand og af 18. januar 
2011 om "gennemførelse af den 
europæiske konsensus om humanitær 
bistand: midtvejsrevision af 
handlingsplanen og vejen frem"[7],

Or. en

Ændringsforslag 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. minder om de årlige rapporter fra Den 
Europæiske Revisionsret, hvori 
Revisionsretten udtaler, at ECHO's 
samlede forudgående kontrol-, 
overvågnings- og tilsynssystemer, de 
efterfølgende revisionsaktiviteter og de 
interne revisionsfunktioner generelt 
vurderes som effektive; understreger 
imidlertid, at der er plads til forbedringer 
inden for alle disse aspekter;

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Ændringsforslag 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. glæder sig over den øgede fleksibilitet 
og effektivitet, som FPA'en fra 2008 har 
medført i forhold til FPA'en fra 2005, 
såsom en mere resultatorienteret tilgang, 
indførelsen af A- og P-
kontrolmekanismerne samt forenkling og 
mindre tvetydighed gennem retningslinjer 
for udvikling; opfordrer Kommissionen til 
via den kommende FPA i 2012 at fortsætte 
med at fremme de foranstaltninger, som 
forbedrer effektiviteten af samarbejdet med 
FPA-partnerne; understreger, at forbedring 
af effektiviteten af samarbejdet og 
reducering af de uforholdsmæssigt store 
administrative byrder i mellemtiden skal
sikre en høj grad af ansvarlighed og 
gennemsigtighed;

4. glæder sig over den øgede fleksibilitet 
og effektivitet, som FPA'en fra 2008 har 
medført i forhold til FPA'en fra 2005, 
såsom en mere resultatorienteret tilgang, 
indførelsen af A- og P-
kontrolmekanismerne samt forenkling og 
mindre tvetydighed gennem retningslinjer 
for udvikling; opfordrer Kommissionen til 
via den kommende FPA i 2012 at fortsætte 
med at fremme de foranstaltninger, som 
forbedrer effektiviteten af samarbejdet med 
FPA-partnerne; understreger, at forbedring 
af effektiviteten af samarbejdet og 
reducering af de uforholdsmæssigt store 
administrative byrder bør sikre en høj grad 
af ansvarlighed og gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 4
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. glæder sig over den øgede fleksibilitet 
og effektivitet, som FPA'en fra 2008 har 
medført i forhold til FPA'en fra 2005, 
såsom en mere resultatorienteret tilgang, 
indførelsen af A- og P-
kontrolmekanismerne samt forenkling og 

4. glæder sig over den øgede fleksibilitet 
og effektivitet, som FPA'en fra 2008 har 
medført i forhold til FPA'en fra 2005, 
såsom en mere resultatorienteret tilgang, 
indførelsen af A- og P-
kontrolmekanismerne samt forenkling og 
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mindre tvetydighed gennem retningslinjer 
for udvikling; opfordrer Kommissionen til 
via den kommende FPA i 2012 at fortsætte 
med at fremme de foranstaltninger, som 
forbedrer effektiviteten af samarbejdet med 
FPA-partnerne; understreger, at forbedring 
af effektiviteten af samarbejdet og 
reducering af de uforholdsmæssigt store 
administrative byrder i mellemtiden skal 
sikre en høj grad af ansvarlighed og 
gennemsigtighed;

mindre tvetydighed gennem retningslinjer 
for udvikling; opfordrer Kommissionen til 
via den kommende FPA i 2012 at fortsætte 
med at fremme de foranstaltninger, som 
forbedrer effektiviteten af samarbejdet med 
FPA-partnerne; understreger, at forbedring 
af effektiviteten af samarbejdet og 
reducering af de uforholdsmæssigt store 
administrative byrder for PFA-partnere i 
mellemtiden skal sikre en høj grad af 
ansvarlighed og gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 5
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at forbedre 
de forskellige vurderingsmetoder og -
praksisser til at fastslå, hvorvidt en 
potentiel partner er kvalificeret til at 
deltage i FPA'en eller ej; minder om, at 
erfaringerne forud for undertegnelsen af 
FPA'en i 2008 viser, at den indledende 
vurdering til fordel for partnere underlagt 
P-kontrolmekanismen, som baserer på 
pålideligheden af disse partneres interne 
kontrolsystemer og finansielle soliditet, var 
alt for optimistisk; minder om, at mange af 
disse som følge af vurderingen i 
forbindelse med FPA'en for 2008 måtte 
nedgraderes til A-partnere, dvs. 
underlægges A-kontrolmekanismen;

5. opfordrer Kommissionen til at forbedre 
de forskellige vurderingsmetoder og -
praksisser til at fastslå, hvorvidt en 
potentiel partner er kvalificeret til at 
deltage i FPA'en eller ej; minder om, at 
erfaringerne forud for undertegnelsen af 
FPA'en i 2008 viser, at den indledende 
vurdering til fordel for partnere underlagt 
P-kontrolmekanismen, som baserer på 
pålideligheden af disse partneres interne 
kontrolsystemer og finansielle soliditet, var 
alt for optimistisk; bemærker, at partnere 
underlagt P-kontrolmekanismen, efter at 
have fået tildelt denne status på baggrund 
af en indledende vurdering, sjældnere 
underlægges revision af deres interne 
kontrolsystemer og tillades at anvende 
deres egne udbudsprocedurer, samt at 
deres foranstaltninger ikke er underlagt 
kontraktlige begrænsninger vedrørende 
finansiering; minder om, at mange af disse 
som følge af vurderingen i forbindelse med 
FPA'en for 2008 måtte nedgraderes til A-
partnere, dvs. underlægges A-
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kontrolmekanismen;

Or. en

Ændringsforslag 6
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
de svagheder, som er blevet identificeret i 
forbindelse med de regelmæssige 
kontroller af partnernes systemer, 
behandles rettidigt af partnerne, og at der 
iværksættes nødvendige foranstaltninger, 
såfremt dette ikke sker; minder om, at de 
eksterne revisorer under hensyntagen til 
partnernes særlige strukturer fortsat skal 
arbejde på at forbedre kvaliteten af deres 
henstillinger til partnerne med henblik på 
at sikre, at deres henstillinger accepteres og 
er gennemførlige;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
de svagheder, som er blevet identificeret i 
forbindelse med de regelmæssige 
kontroller af partnernes systemer, 
behandles rettidigt af partnerne, og at der 
iværksættes nødvendige foranstaltninger, 
såfremt dette ikke sker; minder om, at de 
eksterne revisorer under hensyntagen til 
partnernes særlige strukturer fortsat skal 
arbejde på at forbedre kvaliteten af deres 
henstillinger til partnerne med henblik på 
at sikre, at deres henstillinger accepteres og 
er gennemførlige; understreger, at der er 
behov for yderligere forbedringer af 
dokumentationen for vurderingen af 
forslag til humanitære hjælpeaktioner for 
at strømline og standardisere dem og for 
at muliggøre en overordnet 
sammenligning;

Or. en

Ændringsforslag 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at der takket være de 7. mener, at der takket være de 
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eksisterende revisions- og 
overvågningsmekanismer er større 
ansvarlighed med hensyn til vurderingen af 
FPA-partnernes effektivitet end det er 
tilfældet med FN-partnerne;

eksisterende revisions- og 
overvågningsmekanismer er større 
ansvarlighed med hensyn til vurderingen af 
FPA-partnernes effektivitet end det er 
tilfældet med FN-partnerne; påpeger 
imidlertid, at en international 
organisation som FN ikke kan 
sammenlignes med partnerne i en 
partnerskabsrammekontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 8
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. påpeger, at kontrol- og 
gennemførelsesbestemmelserne vedrørende 
opfølgningen på anvendelsen af EU's 
midler under den fælles forvaltning har 
udvist alvorlige svagheder; opfordrer 
Kommissionen til at indgå aftale med især 
FN-agenturerne om foranstaltninger til
sikring af tilliden til det revisionsarbejde, 
som FN-organerne udfører, og til at styrke 
og fremme pålideligheden af de 
eksisterende kontroller, herunder 
efterprøvninger;

9. påpeger, at kontrol- og 
gennemførelsesbestemmelserne vedrørende 
opfølgningen på anvendelsen af EU's 
midler under den fælles forvaltning har 
udvist alvorlige svagheder; opfordrer 
Kommissionen til at indgå aftale med især 
FN-agenturerne om foranstaltninger til at 
gøre det revisionsarbejde, som FN-
organerne udfører, pålideligt og effektivt, 
og til at styrke og i høj grad fremme 
pålideligheden af de eksisterende 
kontroller, herunder efterprøvninger;

Or. nl

Ændringsforslag 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at de EU-midler, som 10. minder om, at den igangværende 
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kanaliseres gennem FN og internationale 
organisationer, skal forvaltes i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om indirekte forvaltning som følge af den 
igangværende revision af 
finansforordningen;

revision af finansforordningen foreslår, at
de EU-midler, som kanaliseres gennem FN 
og internationale organisationer, skal 
forvaltes i overensstemmelse med 
bestemmelserne om indirekte forvaltning;

Or. en

Ændringsforslag 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. understreger, at kontrolkravene for 
indirekte forvaltning af EU-midlerne skal
strømlines med kontrolkravene for fælles 
forvaltning; insisterer på, at der fastlægges 
samme niveau af ansvarlighed for ECHO-
partnernes indirekte forvaltning af EU-
midler, navnlig med hensyn til at forlægge 
Kommissionen de dokumenter, der er 
nævnt i artikel 57, stk. 5, i Kommissionens 
forslag til finansforordningen;
understreger, at adgang til ECHO-
partnernes revisionsrapporter er af 
afgørende betydning for at kunne 
kontrollere, at aktioner, der finansieres 
over EU-budgettet, forvaltes på forsvarlig 
økonomisk vis;

11. understreger, at kontrolkravene for 
indirekte forvaltning af EU-midlerne skal
være lige så skrappe som kontrolkravene 
for fælles forvaltning; forventer, at der 
fastlægges samme niveau af ansvarlighed 
for ECHO-partnernes indirekte forvaltning 
af EU-midler for at skabe en parallel til 
det niveau, der angives i artikel 57, stk. 5, i 
Kommissionens forslag til 
finansforordningen; og efterlyser adgang 
til ECHO-partnernes revisionsrapporter for 
at kunne kontrollere, at aktioner, der 
finansieres over EU-budgettet, forvaltes på 
forsvarlig økonomisk vis;

Or. en

Ændringsforslag 11
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 12
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. insisterer på, at revisionsresultaterne 
stilles til rådighed rettidigt for 
dechargemyndigheden; påpeger, at dette 
ikke udgør en hindring for udøvelsen af 
Revisionsrettens eller OLAF's beføjelser 
og kompetencer;

12. insisterer på, at revisionsresultaterne 
stilles til rådighed rettidigt for 
dechargemyndigheden; påpeger, at dette 
ikke udgør en hindring for udøvelsen af 
Revisionsrettens eller OLAF's beføjelser 
og kompetencer; opfordrer indtrængende 
til omgående at iværksætte en 
undersøgelse fra Revisionsrettens og/eller 
OLAF's side, hvis ikke disse 
revisionsresultater leveres, eller ikke 
leveres i fuldt omfang;

Or. nl

Ændringsforslag 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. beklager FN-rapporternes alt for
generelle karakter med utilstrækkelige 
oplysninger om resultater; påpeger, at FN-
rapporterne som følge af FN's princip om 
én enkelt revision og den omstændighed, at 
omfanget af Kommissionens kontrol er 
begrænset til efterprøvelse og overvågning, 
imidlertid er en vigtig informationskilde 
med henblik på at sikre ansvarlighed og 
gennemsigtighed;

beklager FN-rapporternes generelle 
karakter med utilstrækkelige oplysninger 
om resultater; påpeger, at FN-rapporterne 
som følge af FN's princip om én enkelt 
revision og den omstændighed, at 
omfanget af Kommissionens kontrol er 
begrænset til efterprøvelse og overvågning, 
imidlertid er en vigtig informationskilde 
med henblik på at sikre ansvarlighed og 
gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 13
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
FN-rapporterne indeholder tilstrækkelig 
information om resultaterne af projekterne, 
dvs. effekter og udfald, og at dette sker 
inden for rapporteringsperioden;
understreger, at målbare effekter og 
konsekvensindikatorer skal være en 
integreret del af rapporteringskriteriet;
beklager, at over 70 % af ECHO's 
besvarelser til Revisionsrettens 
spørgeskemaer i forbindelse med 
særberetning nr. 15/2009 afslører, at FN-
rapporterne blev afleveret for sent;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
FN-rapporterne indeholder tilstrækkelig 
information om resultaterne af projekterne, 
dvs. effekter og udfald, og at dette sker 
inden for rapporteringsperioden;
understreger, at målbare effekter og 
konsekvensindikatorer skal være en 
integreret del af rapporteringskriteriet;
beklager, at over 70 % af ECHO's 
besvarelser til Revisionsrettens 
spørgeskemaer i forbindelse med 
særberetning nr. 15/2009 afslører, at FN-
rapporterne blev afleveret for sent;
udtrykker sin misbilligelse med denne 
forsømmelse fra FN's side;

Or. nl

Ændringsforslag 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
FN-rapporterne indeholder tilstrækkelig 
information om resultaterne af projekterne, 
dvs. effekter og udfald, og at dette sker 
inden for rapporteringsperioden;
understreger, at målbare effekter og 
konsekvensindikatorer skal være en 
integreret del af rapporteringskriteriet;
beklager, at over 70 % af ECHO's 
besvarelser til Revisionsrettens 
spørgeskemaer i forbindelse med 
særberetning nr. 15/2009 afslører, at FN-
rapporterne blev afleveret for sent;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
FN-rapporterne indeholder tilstrækkelig 
information om resultaterne af projekterne, 
dvs. effekter og udfald, og at dette sker 
inden for rapporteringsperioden;
understreger, at målbare effekter og 
konsekvensindikatorer skal være en 
integreret del af rapporteringskriteriet;
beklager, at over 70 % af ECHO's 
besvarelser til Revisionsrettens 
spørgeskemaer i forbindelse med 
særberetning nr. 15/2009 afslører, at FN-
rapporterne blev afleveret for sent, og 
anmoder Kommissionen om at redegøre 
for den seneste udvikling på området;

Or. en
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Ændringsforslag 15
Marta Andreasen

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. bemærker, at den eksterne 
revisionstjeneste næsten ikke har haft 
glæde af forøgelsen af medarbejderstaben 
i DG ECHO's hovedkvarter i 2010 (fra 
247 til 289); 

Or. en

Ændringsforslag 16
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. beklager de vanskeligheder, som 
Revisionsretten er stødt på i forbindelse 
med at få adgang til oplysninger om de 
aktioner, der gennemføres af FN-partnerne;
minder om, at EU og derfor 
Revisionsretten i henhold til FAFA-
kontrolklausulen kan foretage finansiel 
kontrol på stedet, og at FN er forpligtet til 
at udlevere alle relevante finansielle 
oplysninger; understreger, at FN er 
forpligtet til at give Revisionsretten den 
nødvendige adgang til oplysninger og på 
denne måde opfylde FAFA-
kontrolklausulen;

16. beklager de vanskeligheder, som 
Revisionsretten er stødt på i forbindelse 
med at få adgang til oplysninger om de 
aktioner, der gennemføres af FN-partnerne;
minder om, at EU og derfor 
Revisionsretten i henhold til FAFA-
kontrolklausulen kan foretage finansiel 
kontrol på stedet, og at FN er forpligtet til 
at udlevere alle relevante finansielle 
oplysninger; understreger, at FN er 
forpligtet til at give Revisionsretten den 
nødvendige adgang til oplysninger og på 
denne måde opfylde FAFA-
kontrolklausulen; understreger, at EU kan 
overveje at reducere eller helt stoppe med 
bistandsindsatsen gennem FN, med 
mindre denne forbedrer sin opførsel inden 
for den nærmeste fremtid. 

Or. nl
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Ændringsforslag 17
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. glæder sig over de positive resultater i 
forbindelse med drøftelserne med 
Verdensfødevareprogrammet (WFP), i 
henhold til hvilke WFP ændrede sine
regler med henblik på at gøre sine interne 
revisionsrapporter tilgængelige for ECHO;
opfordrer ECHO til hurtigst muligt at 
gennemføre lignende forhandlinger med de 
andre FN-agenturer for at sikre en let og 
ubureaukratisk adgang til deres interne 
revisionsrapporter; opfordrer 
Kommissionen til hvert halve år at 
underrette de kompetente udvalg i Europa-
Parlamentet om udviklingen i 
forhandlingerne; understreger, at alle de 
interne revisionsrapporter bør stilles til 
rådighed for Kommissionen elektronisk og 
ikke kun i de pågældende FN-agenturers 
lokaler;

17. glæder sig over de positive resultater i 
forbindelse med drøftelserne med 
Verdensfødevareprogrammet (WFP) og De 
Forenede Nationers Børnefond 
(UNICEF), i henhold til hvilke WFP og 
UNICEF ændrede deres regler med 
henblik på at gøre deres interne 
revisionsrapporter tilgængelige for ECHO;
opfordrer ECHO til hurtigst muligt at 
gennemføre lignende forhandlinger med de 
andre FN-agenturer for at sikre en let og 
ubureaukratisk adgang til deres interne 
revisionsrapporter; opfordrer 
Kommissionen til hvert halve år at 
underrette de kompetente udvalg i Europa-
Parlamentet om udviklingen i 
forhandlingerne; understreger, at alle de 
interne revisionsrapporter bør stilles til 
rådighed for Kommissionen elektronisk og 
ikke kun i de pågældende FN-agenturers 
lokaler;

Or. en

Ændringsforslag 18
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. glæder sig over den igangværende 
indsats fra arbejdsgruppen om "revision af 
regnskabspligt og ansvarlighed i 
forbindelse med katastrofehjælp", der blev 

19. glæder sig over den igangværende 
indsats fra arbejdsgruppen om "revision af 
regnskabspligt og ansvarlighed i 
forbindelse med katastrofehjælp", der blev 
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oprettet inden for rammerne af den 
internationale organisation af øverste 
revisionsmyndigheder (INTOSAI) og ledet 
af et medlem af Den Europæiske 
Revisionsret; minder om de to 
hovedformål, som består i at: (i) opstille 
retningslinjer og god praksis med henblik 
på slutteligt at nå frem til en enkelt samlet 
beretningsmodel og ii), opstille 
retningslinjer og god praksis i forbindelse 
med revision af katastroferelateret støtte;

oprettet inden for rammerne af den 
internationale organisation af øverste 
revisionsmyndigheder (INTOSAI) og ledet 
af et medlem af Den Europæiske 
Revisionsret; minder om de to 
hovedformål, som består i at: (i) opstille 
retningslinjer og god praksis med henblik 
på slutteligt at nå frem til en enkelt samlet 
beretningsmodel og ii), opstille 
retningslinjer og god praksis i forbindelse 
med revision af katastroferelateret støtte;
bemærker samtidig, at det faktisk er 
beklageligt, at der er nødvendigt at oprette 
sådan en arbejdsgruppe, da det indikerer, 
at den eksisterende situation langt fra er 
ideel;

Or. nl

Ændringsforslag 19
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. påpeger, at der efter afsløringen af den 
nordkoreanske regerings misbrug af FN-
midler beregnet til humanitære aktiviteter 
og udviklingsaktiviteter i slutningen af 
2006 har været bred kritik af den 
manglende gennemsigtighed, ansvarlighed 
og effektivitet i forbindelse med 
forvaltningen af FN's midler; beklager, at 
FN-reformen med hensyn til 
gennemsigtighed og ansvarlighed endnu 
ikke har gjort nogen væsentlige fremskridt;
understreger, at EU-medlemsstaterne er 
nødt til at vise større politisk vilje, 
beslutsomhed og sammenhæng for at 
fremme reformen og sikre større 
ansvarlighed; opfordrer den højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik til at prioritere dette 
spørgsmål og påtage sig rollen som 

21. påpeger, at der efter afsløringen af den 
nordkoreanske regerings misbrug af FN-
midler beregnet til humanitære aktiviteter 
og udviklingsaktiviteter i slutningen af 
2006 har været bred kritik af den 
manglende gennemsigtighed, ansvarlighed 
og effektivitet i forbindelse med 
forvaltningen af FN's midler; beklager, at 
FN-reformen med hensyn til
gennemsigtighed og ansvarlighed endnu 
ikke har gjort nogen væsentlige fremskridt;
understreger, at Kommissionen og 
Europa-Parlamentet er nødt til at vise 
større politisk vilje, beslutsomhed og 
sammenhæng for at fremme reformen og 
sikre større ansvarlighed; opfordrer den 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
til at prioritere dette spørgsmål og påtage 
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formidler: sig rollen som formidler: henleder 
opmærksomheden på muligheden af helt 
eller delvist at afbryde den økonomiske 
støtte til FN;

Or. nl

Ændringsforslag 20
Marta Andreasen

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at FPA-partnerne er nødt til 
at tage følgende spørgsmål op: fastsætte 
passende interne kontrolmekanismer, 
forbedre deres finansielle 
omkostningsfordelingssystemer og gøre 
dem mere gennemsigtige, råde bod på 
svagheder i deres regnskabssystemer og 
forbedre ledelsens engagement med hensyn 
til kvalitetsstandarder, oprette en 
risikostyringsproces for hele 
organisationen og øge bevidstheden om 
risikoen for svig og korruption;

25. bemærker, at FPA-partnerne er nødt til 
at tage følgende spørgsmål op: fastsætte 
passende interne kontrolmekanismer, 
forbedre deres finansielle 
omkostningsfordelingssystemer og gøre 
dem mere gennemsigtige, fuldstændig 
afhjælpe svaghederne i deres 
regnskabssystemer og forbedre ledelsens 
engagement med hensyn til 
kvalitetsstandarder, oprette en 
risikostyringsproces for hele 
organisationen og øge bevidstheden om 
risikoen for svig og korruption;

Or. en

Ændringsforslag 21
Marta Andreasen

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. er af den opfattelse, at modtagernes 
reelle og vedvarende inddragelse i 
forvaltningen af bistanden er en af de
afgørende forudsætninger for at sikre 
kvaliteten og en hurtig indsats af 

27. er af den opfattelse, at modtagernes 
reelle og vedvarende inddragelse i 
forvaltningen af bistanden er en af de 
afgørende forudsætninger for at sikre 
kvaliteten og en hurtig indsats af 



AM\883755DA.doc 15/20 PE475.972v01-00

DA

humanitære foranstaltninger, navnlig i 
tilfælde af langvarige kriser; påpeger, at 
der i mange tilfælde ikke findes nogen 
formelle mekanismer for klageadgang eller 
feedback fra modtageren til den 
pågældende partner; understreger, at dette 
er en vigtig mekanisme for at forbedre 
effektiviteten og forsvarligheden samt 
muligheden for at undgå potentielt misbrug 
af støttematerialer; opfordrer ECHO til 
straks at etablere en sådan mekanisme;

humanitære foranstaltninger, navnlig i 
tilfælde af langvarige kriser; påpeger, at 
der i mange tilfælde ikke findes nogen 
formelle mekanismer for klageadgang eller 
feedback fra modtageren til den 
pågældende partner eller klare regler for 
beskyttelse af "whistleblowers";
understreger, at dette er en vigtig 
mekanisme for at forbedre effektiviteten og 
forsvarligheden samt muligheden for at 
undgå potentielt misbrug af 
støttematerialer; opfordrer ECHO til straks 
at etablere en sådan mekanisme;

Or. en

Ændringsforslag 22
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. minder om Revisionsrettens udtalelse i 
sin særberetning 15/2009, hvorefter de 
strategiske og juridiske krav med hensyn til 
at vælge partner på en objektiv og 
gennemsigtig måde ikke på tilstrækkelig 
vis er omsat til praktiske kriterier til støtte 
for beslutningstagningen i FN-partnernes 
tilfælde; insisterer på, at valget af en FN-
partner til at gennemføre en humanitær 
aktion skal være begrundet i, at den 
pågældende fremgangsmåde er mere 
effektiv end andre måder, hvorpå det er 
muligt at levere bistand; opfordrer 
Kommissionen til systematisk at udføre og 
dokumentere formelle vurderinger af og 
sammenligninger med alternative 
mekanismer for levering af bistand;

29. minder om Revisionsrettens udtalelse i 
sin særberetning 15/2009, hvorefter de 
strategiske og juridiske krav med hensyn til 
at vælge partner på en objektiv og 
gennemsigtig måde ikke på tilstrækkelig 
vis er omsat til praktiske kriterier til støtte 
for beslutningstagningen i FN-partnernes 
tilfælde; insisterer på, at valget af en FN-
partner til at gennemføre en humanitær 
aktion skal være begrundet i, at den 
pågældende fremgangsmåde er mere 
effektiv end andre måder, hvorpå det er 
muligt at levere bistand; opfordrer 
Kommissionen til systematisk at udføre og 
dokumentere formelle vurderinger af og 
sammenligninger med alternative 
mekanismer for levering af bistand; råder 
Kommissionen til ikke længere 
automatisk at betragte FN som en 
"bistandspartner", men også at gøre 
noget ud af at lede efter andre potentielle 
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partnere;

Or. nl

Ændringsforslag 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. minder om Revisionsrettens udtalelse i 
sin særberetning 15/2009, hvorefter de 
strategiske og juridiske krav med hensyn til 
at vælge partner på en objektiv og 
gennemsigtig måde ikke på tilstrækkelig 
vis er omsat til praktiske kriterier til støtte 
for beslutningstagningen i FN-partnernes 
tilfælde; insisterer på, at valget af en FN-
partner til at gennemføre en humanitær 
aktion skal være begrundet i, at den 
pågældende fremgangsmåde er mere 
effektiv end andre måder, hvorpå det er 
muligt at levere bistand; opfordrer 
Kommissionen til systematisk at udføre og 
dokumentere formelle vurderinger af og 
sammenligninger med alternative
mekanismer for levering af bistand;

29. minder om Revisionsrettens udtalelse i 
sin særberetning 15/2009, hvorefter de 
strategiske og juridiske krav med hensyn til 
at vælge partner på en objektiv og 
gennemsigtig måde ikke på tilstrækkelig 
vis er omsat til praktiske kriterier til støtte 
for beslutningstagningen i FN-partnernes 
tilfælde; opfordrer Kommissionen til 
systematisk at udføre og dokumentere 
formelle vurderinger af henholdsvis FN's 
og andre partneres mekanismer for 
levering af bistand;

Or. en

Ændringsforslag 24
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. henleder opmærksomheden på GD 
ECHO's hyppige budgetforstærkninger 
enten gennem anvendelse af reserven til 
nødhjælp eller gennem overførsler fra 
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andre budgetposter fra EUF's 
udgiftsområde for ekstern bistand; mener, 
at budgetforstærkning er et strukturelt 
spørgsmål; understreger nødvendigheden 
af, at der opstilles realistiske budgetter, 
hvor der afsættes bevillinger til 
naturkatastrofer eller humanitær indsats 
på grundlag af tidligere års gentagne 
erfaringer med hensyn til udgifter; 

Or. en

Ændringsforslag 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. erkender, at ECHO fremmer 
reduktionen af katastroferisici gennem 
DIPECHO-programmet og som en 
integreret del af de humanitære aktioner;

35. glæder sig over, at ECHO fremmer 
reduktionen af katastroferisici gennem 
DIPECHO-programmet og som en 
integreret del af de humanitære aktioner;

Or. en

Ændringsforslag 26
Martin Ehrenhauser

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. opfordrer ECHO til at fokusere mere på 
bæredygtigheden af de humanitære 
aktioner; opfordrer indtrængende ECHO til 
at lægge større vægt på katastrofereduktion 
og katastrofeberedskab, styrke 
modstandskraften i befolkninger, der er i 
fare, gennem kapacitetsopbygning, 
uddannelse, bevidstgørelse af 

36. opfordrer ECHO til at fokusere mere på 
bæredygtigheden af de humanitære 
aktioner; opfordrer indtrængende ECHO
og andre relevante tjenestegrene i 
Kommissionen til at lægge større vægt på 
katastrofereduktion og 
katastrofeberedskab, styrke 
modstandskraften i befolkninger, der er i 
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offentligheden og oprettelse af effektive 
systemer til tidlig varsling i 
katastrofetruede og kriseramte lande, for at 
sætte dem i stand til at reagere efter 
omstændighederne;

fare, gennem kapacitetsopbygning, 
uddannelse, bevidstgørelse af 
offentligheden og oprettelse af effektive 
systemer til tidlig varsling i 
katastrofetruede og kriseramte lande, for at 
sætte dem i stand til at reagere efter 
omstændighederne;

Or. en

Ændringsforslag 27
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. noterer sig, at Kommissionen yder 
OCHA betydelig støtte; beklager, at 
erfaringerne i Haiti og Pakistan har sat 
fokus på, at OCHA's nuværende 
koordineringsevne er utilstrækkelig;
understreger, at OCHA's evne til at udfylde 
sin koordinerende funktion blev 
undergravet af lav kapacitet, 
utilstrækkelige behovsvurderinger og kun 
delvis fungerende elektroniske værktøjer til 
behandling af oplysninger;

45. noterer sig, at Kommissionen yder 
OCHA betydelig støtte; beklager, at 
erfaringerne i Haiti og Pakistan har sat 
fokus på, at OCHA's nuværende 
koordineringsevne er utilstrækkelig;
understreger, at OCHA's evne til at udfylde 
sin koordinerende funktion blev 
undergravet af lav kapacitet, 
utilstrækkelige behovsvurderinger og kun 
delvis fungerende elektroniske værktøjer til 
behandling af oplysninger; råder derfor til 
ikke længere af arbejde med/via OCHA;

Or. nl

Ændringsforslag 28
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. noterer sig, at Kommissionen har ydet 
FN betydelig støtte til organisationens 
bestræbelser på at udvikle og gennemføre 

46. noterer sig, at Kommissionen har ydet 
FN betydelig støtte til organisationens 
bestræbelser på at udvikle og gennemføre 
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sit klyngesystem; understreger, at begge 
katastrofer afslørede, at der stadig ligger et 
stort arbejde forude i forhold til forbedring 
af systemets produktivitet, effektivitet og 
koordinering og styrkelse af ejerskab og 
ansvarlighed;

sit klyngesystem; understreger, at begge 
katastrofer afslørede, at der stadig ligger et 
stort arbejde forude i forhold til forbedring 
af systemets produktivitet, effektivitet og 
koordinering og styrkelse af ejerskab og 
ansvarlighed; fraråder derfor primært at 
samarbejde med FN i fremtiden;

Or. nl

Ændringsforslag 29
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 47

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47. påpeger, at Kommissionen ikke 
forsynede Parlamentets ordfører med 
ECHO-partnernes endelige beskrivende og 
finansielle rapporter om gennemførelsen af 
humanitære aktioner i kølvandet på 
katastroferne i Haiti og Pakistan i 2010 
med den begrundelse, at de indeholdt 
følsomme oplysninger om ECHO-partnere;
understreger, at Parlamentet skal have 
adgang til sådanne rapporter, eller i det 
mindste til de vigtigste kendsgerninger om 
produktiviteten og effektiviteten af de 
gennemførte aktioner, for at være i stand til 
at bedømme, om deres økonomiske 
forvaltning er forsvarlig;

47. beklager, at Kommissionen ikke 
forsynede Parlamentets ordfører med 
ECHO-partnernes endelige beskrivende og 
finansielle rapporter om gennemførelsen af 
humanitære aktioner i kølvandet på 
katastroferne i Haiti og Pakistan i 2010 
med den begrundelse, at de indeholdt 
følsomme oplysninger om ECHO-partnere;
understreger, at Parlamentet skal have 
adgang til sådanne rapporter, eller i det 
mindste til de vigtigste kendsgerninger om 
produktiviteten og effektiviteten af de 
gennemførte aktioner, for at være i stand til 
at bedømme, om deres økonomiske 
forvaltning er forsvarlig; anser denne 
opførsel fra Kommissionens side for en 
åbenlys overtrædelse af dens egne regler 
om gennemsigtighed; 

Or. nl

Ændringsforslag 30
Barbara Weiler, Thijs Berman
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Forslag til beslutning
Punkt 47 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

47a. påpeger, at Budgetkontroludvalget 
sender en delegation til Haiti på baggrund 
af de rapporterede problemer i forbindelse 
med bistanden til Haiti;

Or. en

Ændringsforslag 31
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 48 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

48a. mener under alle omstændigheder, at 
bistand –  uanset om den gives i form af 
udviklingsstøtte eller ej – set i lyset af 
nærhedsprincippet ikke er en sag for 
Kommissionen eller Europa-Parlamentet, 
men for medlemsstaterne;

Or. nl


