
AM\883755EL.doc PE475.972v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

2011/2073(INI)

16.11.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 31

Σχέδιο έκθεσης
Martin Ehrenhauser
(PE469.994v1)

σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που 
διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO)
(2011/2073(INI))



PE475.972v01-00 2/22 AM\883755EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\883755EL.doc 3/22 PE475.972v01-00

EL

Τροπολογία 1
Martin Ehrenhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του της 26ης Σεπτεμβρίου 
2011 με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη 
ευρωπαϊκή αντίδραση στις καταστροφές: ο 
ρόλος της πολιτικής προστασίας και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας»4, της 19ης 
Ιανουαρίου 2011 σχετικά με «την 
κατάσταση στην Αϊτή μετά το σεισμό: 
ανθρωπιστική βοήθεια και 
ανασυγκρότηση»5, της 10ης Φεβρουαρίου 
2010 σχετικά με «τον πρόσφατο σεισμό 
στην Αϊτή»6, της 18ης Ιανουαρίου 2011 
σχετικά με την «εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική 
βοήθεια: ενδιάμεση ανασκόπηση του 
σχεδίου δράσης και μελλοντικές 
προοπτικές»7·

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του της 26ης Σεπτεμβρίου 
2011 με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη 
ευρωπαϊκή αντίδραση στις καταστροφές: ο 
ρόλος της πολιτικής προστασίας και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας»4, της 19ης 
Ιανουαρίου 2011 σχετικά με «την 
κατάσταση στην Αϊτή μετά το σεισμό: 
ανθρωπιστική βοήθεια και 
ανασυγκρότηση»5, της 10ης Φεβρουαρίου 
2010 σχετικά με «τον πρόσφατο σεισμό 
στην Αϊτή»6, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 
σχετικά με την πανευρωπαϊκή συναίνεση 
για την ανθρωπιστική βοήθεια, της 18ης 
Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την 
«εφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινής 
αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια: 
ενδιάμεση ανασκόπηση του σχεδίου 
δράσης και μελλοντικές προοπτικές»7·

Or. en

Τροπολογία 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) 
στις ετήσιες εκθέσεις του σύμφωνα με την 
οποία οι συνολικοί εκ των προτέρων 
έλεγχοι, τα συστήματα παρακολούθησης 
και εποπτείας, οι δραστηριότητες εκ των 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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υστέρων λογιστικού ελέγχου, καθώς και τα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου της ΓΔ 
ECHO κρίνονται εν γένει αποτελεσματικά· 
υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης σε όλους αυτούς 
τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΠΕΣ 2008 
διευκολύνει περισσότερο την ενίσχυση της 
ευελιξίας και της αποδοτικότητας σε 
σύγκριση με τη ΣΠΕΣ 2005, και 
συγκεκριμένα μία προσέγγιση που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, τη θέσπιση των 
μηχανισμών ελέγχου «A» και «P», την 
απλούστευση και τη μείωση της ασάφειας 
μέσω της εκπόνησης κατευθυντηρίων 
γραμμών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να αναβαθμίζει τα μέτρα που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας με τους εταίρους της ΣΠΕΣ 
μέσω της προσεχούς ΣΠΕΣ το 2012 
υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της 
αποδοτικότητας της συνεργασίας και η 
μείωση των υπερβολικών διοικητικών 
επιβαρύνσεων θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας· 

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΠΕΣ 2008 
διευκολύνει περισσότερο την ενίσχυση της 
ευελιξίας και της αποδοτικότητας σε 
σύγκριση με τη ΣΠΕΣ 2005, και 
συγκεκριμένα μία προσέγγιση που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, τη θέσπιση των 
μηχανισμών ελέγχου «A» και «P», την 
απλούστευση και τη μείωση της ασάφειας 
μέσω της εκπόνησης κατευθυντηρίων 
γραμμών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να αναβαθμίζει τα μέτρα που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας με τους εταίρους της ΣΠΕΣ 
μέσω της προσεχούς ΣΠΕΣ το 2012 
υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της
αποδοτικότητας της συνεργασίας και η 
μείωση των υπερβολικών διοικητικών 
επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
υψηλό επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας· 

Or. en

Τροπολογία 4
Martin Ehrenhauser
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΠΕΣ 2008 
διευκολύνει περισσότερο την ενίσχυση της 
ευελιξίας και της αποδοτικότητας σε 
σύγκριση με τη ΣΠΕΣ 2005, και 
συγκεκριμένα μία προσέγγιση που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, τη θέσπιση των 
μηχανισμών ελέγχου «A» και «P», την 
απλούστευση και τη μείωση της ασάφειας 
μέσω της εκπόνησης κατευθυντηρίων 
γραμμών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να αναβαθμίζει τα μέτρα που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας με τους εταίρους της ΣΠΕΣ 
μέσω της προσεχούς ΣΠΕΣ το 2012 
υπογραμμίζει ότι, εν τω μεταξύ, η 
βελτίωση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας και η μείωση των 
υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων 
θα εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο 
λογοδοσίας και διαφάνειας· 

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΠΕΣ 2008 
διευκολύνει περισσότερο την ενίσχυση της 
ευελιξίας και της αποδοτικότητας σε 
σύγκριση με τη ΣΠΕΣ 2005, και 
συγκεκριμένα μία προσέγγιση που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, τη θέσπιση των 
μηχανισμών ελέγχου «A» και «P», την 
απλούστευση και τη μείωση της ασάφειας 
μέσω της εκπόνησης κατευθυντηρίων 
γραμμών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να αναβαθμίζει τα μέτρα που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας με τους εταίρους της ΣΠΕΣ 
μέσω της προσεχούς ΣΠΕΣ το 2012 
υπογραμμίζει ότι, εν τω μεταξύ, η 
βελτίωση της αποδοτικότητας της 
συνεργασίας και η μείωση των 
υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων 
για τους εταίρους της ΣΠΕΣ θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο λογοδοσίας 
και διαφάνειας· 

Or. en

Τροπολογία 5
Martin Ehrenhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις 
μεθόδους και πρακτικές που αξιολογούν 
κατά πόσον ένας δυνητικός εταίρος πληροί 
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σύναψη 
της ΣΠΕΣ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία πριν 
από την υπογραφή της ΣΠΕΣ 2008 
καταδεικνύει ότι η αρχική ευνοϊκή 
αξιολόγηση των εταίρων που υπάγονταν 

5. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις 
μεθόδους και πρακτικές που αξιολογούν 
κατά πόσον ένας δυνητικός εταίρος πληροί 
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σύναψη 
της ΣΠΕΣ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία πριν 
από την υπογραφή της ΣΠΕΣ 2008 
καταδεικνύει ότι η αρχική ευνοϊκή 
αξιολόγηση των εταίρων που υπάγονταν 
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στον μηχανισμό ελέγχου «P», η οποία 
βασίστηκε στην αξιοπιστία των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της 
δημοσιονομικής ευρωστίας τους, ήταν 
υπερβολικά αισιόδοξη· υπενθυμίζει ότι ως 
συνέπεια της αξιολόγησης βάσει της 
ΣΠΕΣ 2008, πολλοί εξ αυτών κατέστη 
αναγκαίο να υποβαθμιστούν σε εταίρους 
«A», ήτοι να υπαχθούν στον μηχανισμό 
ελέγχου «A»·

στον μηχανισμό ελέγχου «P», η οποία 
βασίστηκε στην αξιοπιστία των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της 
δημοσιονομικής ευρωστίας τους, ήταν 
υπερβολικά αισιόδοξη· σημειώνει ότι, 
μετά τη χορήγηση αυτού του καθεστώτος 
με βάση την αρχική αξιολόγηση, οι 
εταίροι που υπάγονται στον μηχανισμό 
ελέγχου «P» ελέγχονται λιγότερο συχνά 
όσον αφορά τα οικεία συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου, μπορούν να 
εφαρμόζουν τις δικές τους διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων, ενώ οι δράσεις τους 
δεν υπόκεινται σε συμβατικά όρια όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση· υπενθυμίζει 
ότι ως συνέπεια της αξιολόγησης βάσει της 
ΣΠΕΣ 2008, πολλοί εξ αυτών κατέστη 
αναγκαίο να υποβαθμιστούν σε εταίρους 
«A», ήτοι να υπαχθούν στον μηχανισμό 
ελέγχου «A»· 

Or. en

Τροπολογία 6
Martin Ehrenhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
οι αδυναμίες που εντοπίζονται κατά τη 
διάρκεια των τακτικών λογιστικών 
ελέγχων των συστημάτων των εταίρων να 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως από αυτούς 
και, αν όχι, να λαμβάνονται τα αναγκαία 
μέτρα· υπενθυμίζει ότι οι εξωτερικοί 
ελεγκτές πρέπει να συνεχίσουν να 
εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας 
των συστάσεών τους προς τους εταίρους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
συστημάτων των εν λόγω εταίρων, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η αποδοχή και η 
βιωσιμότητα της εφαρμογής τους·

6. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
οι αδυναμίες που εντοπίζονται κατά τη 
διάρκεια των τακτικών λογιστικών 
ελέγχων των συστημάτων των εταίρων να 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως από αυτούς 
και, αν όχι, να λαμβάνονται τα αναγκαία 
μέτρα· υπενθυμίζει ότι οι εξωτερικοί 
ελεγκτές πρέπει να συνεχίσουν να 
εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας 
των συστάσεών τους προς τους εταίρους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
συστημάτων των εν λόγω εταίρων, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η αποδοχή και η 
βιωσιμότητα της εφαρμογής τους· τονίζει 
ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις 
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στην τεκμηρίωση της αξιολόγησης 
προτάσεων για δράσεις ανθρωπιστικής 
βοήθειας με σκοπό τον εξορθολογισμό και 
την τυποποίησή τους ώστε να είναι 
δυνατή η συνολική σύγκριση·

Or. en

Τροπολογία 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι, χάρη στους εφαρμοζόμενους 
μηχανισμούς ελέγχου και 
παρακολούθησης, επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των εταίρων ΣΠΕΣ 
σε σύγκριση με τους εταίρους στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ·

7. εκτιμά ότι, χάρη στους εφαρμοζόμενους 
μηχανισμούς ελέγχου και 
παρακολούθησης, επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των εταίρων ΣΠΕΣ 
σε σύγκριση με τους εταίρους στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένας 
διεθνής οργανισμός όπως ο ΟΗΕ δεν 
μπορεί να συγκριθεί με εταίρους της 
ΣΠΕΣ·

Or. en

Τροπολογία 8
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι όροι και η υλοποίηση 
του ελέγχου και της παρακολούθησης των 
πόρων της ΕΕ που υπάγονται σε καθεστώς 
κοινής διαχείρισης έχουν παρουσιάσει 
σοβαρές αδυναμίες· προτρέπει την 
Επιτροπή να συμφωνήσει, ιδίως με τους 

9. επισημαίνει ότι οι όροι και η υλοποίηση 
του ελέγχου και της παρακολούθησης των 
πόρων της ΕΕ που υπάγονται σε καθεστώς 
κοινής διαχείρισης έχουν παρουσιάσει 
σοβαρές αδυναμίες· προτρέπει την 
Επιτροπή να συμφωνήσει, ιδίως με τους 
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οργανισμούς του ΟΗΕ, επί των μέτρων 
που απαιτούνται προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι έλεγχοι τους οποίους 
έχουν διενεργήσει όργανα του ΟΗΕ καθώς 
και να ενισχυθούν και να αυξηθούν οι 
εγγυήσεις τις οποίες παρέχουν οι 
υφιστάμενοι έλεγχοι, περιλαμβανομένων 
των επαληθεύσεων·

οργανισμούς του ΟΗΕ, επί των μέτρων 
που απαιτούνται προκειμένου να είναι οι 
έλεγχοι τους οποίους διενεργούν όργανα 
του ΟΗΕ αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί 
καθώς και να ενισχυθούν και να αυξηθούν 
σημαντικά οι εγγυήσεις τις οποίες 
παρέχουν οι υφιστάμενοι έλεγχοι, 
περιλαμβανομένων των επαληθεύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι, λόγω της υπό εξέλιξη 
αναθεώρησης του δημοσιονομικού 
κανονισμού, η διαχείριση των πόρων της 
ΕΕ που διατίθενται μέσω του ΟΗΕ και 
διεθνών οργανισμών πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις που διέπουν την 
έμμεση διαχείριση·

10. υπενθυμίζει ότι η υπό εξέλιξη 
αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού προτείνει ότι η διαχείριση των 
πόρων της ΕΕ που διατίθενται μέσω του 
ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που 
διέπουν την έμμεση διαχείριση·

Or. en

Τροπολογία 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις ελέγχου 
όσον αφορά την έμμεση διαχείριση των 
πόρων της ΕΕ πρέπει να εναρμονιστούν με 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις όσον αφορά την 
κοινή διαχείριση· επιμένει ότι πρέπει να
καθιερωθεί το ίδιο επίπεδο λογοδοσίας για 
την έμμεση διαχείριση των πόρων της ΕΕ 

11. υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις ελέγχου 
όσον αφορά την έμμεση διαχείριση των 
πόρων της ΕΕ πρέπει να είναι εξ ίσου 
αυστηρές με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
όσον αφορά την κοινή διαχείριση· 
αναμένει ότι θα καθιερωθεί το ίδιο επίπεδο 
λογοδοσίας για την έμμεση διαχείριση των 
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από εταίρους της ECHO, κυρίως όσον 
αφορά τη διαβίβαση στην Επιτροπή των 
εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 57, 
παράγραφος 5, της πρότασης της 
Επιτροπής για τον δημοσιονομικό 
κανονισμό· τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
εκθέσεις λογιστικού ελέγχου των εταίρων 
της ECHO είναι εξαιρετικά σημαντική για 
την επαλήθευση της ορθής 
δημοσιονομικής διαχείρισης των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

πόρων της ΕΕ από εταίρους της ECHO και 
ότι θα είναι αντίστοιχο με εκείνο που 
αναφέρεται στο άρθρο 57, παράγραφος 5, 
της πρότασης της Επιτροπής για τον 
δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις εκθέσεις 
λογιστικού ελέγχου των εταίρων της 
ECHO είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
επαλήθευση της ορθής δημοσιονομικής 
διαχείρισης των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εμμένει στη θέση ότι τα αποτελέσματα 
των ελέγχων πρέπει να διαβιβάζονται 
εγκαίρως στην αρμόδια για τη χορήγηση 
απαλλαγής αρχή· αυτό δεν αναιρεί τις 
εξουσίες και τις αρμοδιότητες του ΕΕΣ ή 
της OLAF·

12. εμμένει στη θέση ότι τα αποτελέσματα 
των ελέγχων πρέπει να διαβιβάζονται 
εγκαίρως στην αρμόδια για τη χορήγηση 
απαλλαγής αρχή· αυτό δεν αναιρεί τις 
εξουσίες και τις αρμοδιότητες του ΕΕΣ ή 
της OLAF· ζητεί να διενεργείται άμεσα 
έρευνα από το Ελεγκτικό Συνέδριο και/ή 
από την OLAF σε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων δεν 
διαβιβάζονται ή δεν διαβιβάζονται 
πλήρως·

Or. nl

Τροπολογία 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για τον 
υπερβολικά γενικόλογο χαρακτήρα των 
εκθέσεων του ΟΗΕ, οι οποίες δεν 
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με τα αποτελέσματα· επισημαίνει ότι, λόγω 
της αρχής του ενιαίου ελέγχου, η οποία 
εφαρμόζεται από τον ΟΗΕ, και του 
γεγονότος ότι το πεδίο ελέγχου της 
Επιτροπής περιορίζεται στις επαληθεύσεις 
και την παρακολούθηση, οι εκθέσεις του 
ΟΗΕ αποτελούν παρ’ όλα αυτά 
αναντικατάστατη πηγή πληροφοριών για 
τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της 
διαφάνειας·

13. εκφράζει τη λύπη του για τον 
γενικόλογο χαρακτήρα των εκθέσεων του 
ΟΗΕ, οι οποίες δεν παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα· 
επισημαίνει ότι, λόγω της αρχής του 
ενιαίου ελέγχου, η οποία εφαρμόζεται από 
τον ΟΗΕ, και του γεγονότος ότι το πεδίο 
ελέγχου της Επιτροπής περιορίζεται στις 
επαληθεύσεις και την παρακολούθηση, οι 
εκθέσεις του ΟΗΕ αποτελούν παρ’ όλα 
αυτά αναντικατάστατη πηγή πληροφοριών 
για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της 
διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 13
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε οι εκθέσεις του ΟΗΕ να 
περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα, ήτοι την 
απόδοση και την έκβαση, των έργων εντός 
του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται 
στην αντίστοιχη έκθεση· τονίζει ότι οι 
μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης και 
αντικτύπου πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των κριτηρίων 
υποβολής εκθέσεων· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι πάνω από το 70% των 
απαντήσεων της ECHO στα 
ερωτηματολόγια του ΕΕΣ για την 
εκπόνηση της ειδικής του έκθεσης 
αριθ. 15/2009 αποκαλύπτουν ότι οι 
εκθέσεις του ΟΗΕ καθυστέρησαν·

14. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε οι εκθέσεις του ΟΗΕ να 
περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα, ήτοι την 
απόδοση και την έκβαση, των έργων εντός 
του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται 
στην αντίστοιχη έκθεση· τονίζει ότι οι 
μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης και 
αντικτύπου πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των κριτηρίων 
υποβολής εκθέσεων· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι πάνω από το 70% των 
απαντήσεων της ECHO στα 
ερωτηματολόγια του ΕΕΣ για την 
εκπόνηση της ειδικής του έκθεσης 
αριθ. 15/2009 αποκαλύπτουν ότι οι 
εκθέσεις του ΟΗΕ καθυστέρησαν·
εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον 
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ανεπαρκή χειρισμό του θέματος από τον 
ΟΗΕ·

Or. nl

Τροπολογία 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε οι εκθέσεις του ΟΗΕ να 
περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα, ήτοι την 
απόδοση και την έκβαση, των έργων εντός 
του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται 
στην αντίστοιχη έκθεση· τονίζει ότι οι 
μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης και 
αντικτύπου πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των κριτηρίων 
υποβολής εκθέσεων· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι πάνω από το 70% των 
απαντήσεων της ECHO στα 
ερωτηματολόγια του ΕΕΣ για την 
εκπόνηση της ειδικής του έκθεσης 
αριθ. 15/2009 αποκαλύπτουν ότι οι 
εκθέσεις του ΟΗΕ καθυστέρησαν·

14. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε οι εκθέσεις του ΟΗΕ να 
περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα, ήτοι την 
απόδοση και την έκβαση, των έργων εντός 
του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται 
στην αντίστοιχη έκθεση· τονίζει ότι οι 
μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης και 
αντικτύπου πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των κριτηρίων 
υποβολής εκθέσεων· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι πάνω από το 70% των 
απαντήσεων της ECHO στα 
ερωτηματολόγια του ΕΕΣ για την 
εκπόνηση της ειδικής του έκθεσης 
αριθ. 15/2009 αποκαλύπτουν ότι οι 
εκθέσεις του ΟΗΕ καθυστέρησαν και 
καλεί την Επιτροπή να το ενημερώσει 
σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον 
αφορά αυτό το ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 15
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει ότι η Υπηρεσία 
Εξωτερικού Ελέγχου ελάχιστα 
ωφελήθηκε από την αύξηση του αριθμού 
του προσωπικού στα κεντρικά γραφεία 
της ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 
Πολιτικής Προστασίας (ECHO) το 2010 
(από 247 σε 289 υπαλλήλους)·

Or. en

Τροπολογία 16
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη λύπη του για τα εμπόδια 
που συνάντησε το ΕΕΣ όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις οι οποίες εκτελέστηκαν από 
εταίρους του ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με τη ρήτρα επαλήθευσης της 
ΧΔΣΠ, η ΕΕ, και επομένως και το ΕΕΣ, 
έχει τη δυνατότητα να διενεργεί επιτόπιους 
οικονομικούς ελέγχους και ότι ο ΟΗΕ 
οφείλει να παρέχει όλα τα συναφή 
οικονομικά στοιχεία· τονίζει ότι ο ΟΗΕ 
πρέπει να προσφέρει στο ΕΕΣ την 
απαιτούμενη πρόσβαση σε πληροφορίες, 
εφαρμόζοντας έτσι τη ρήτρα επαλήθευσης 
της ΧΔΣΠ·

16. εκφράζει τη λύπη του για τα εμπόδια 
που συνάντησε το ΕΕΣ όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις οι οποίες εκτελέστηκαν από 
εταίρους του ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με τη ρήτρα επαλήθευσης της 
ΧΔΣΠ, η ΕΕ, και επομένως και το ΕΕΣ, 
έχει τη δυνατότητα να διενεργεί επιτόπιους 
οικονομικούς ελέγχους και ότι ο ΟΗΕ 
οφείλει να παρέχει όλα τα συναφή 
οικονομικά στοιχεία· τονίζει ότι ο ΟΗΕ 
πρέπει να προσφέρει στο ΕΕΣ την 
απαιτούμενη πρόσβαση σε πληροφορίες, 
εφαρμόζοντας έτσι τη ρήτρα επαλήθευσης 
της ΧΔΣΠ· τονίζει ότι, αν ο ΟΗΕ δεν 
βελτιώσει στο εγγύς μέλλον τον τρόπο 
χειρισμού του θέματος, η ΕΕ μπορεί να 
εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης ή ακόμη 
και πλήρους διακοπής της χορήγησης 
βοήθειας μέσω του ΟΗΕ·

Or. nl



AM\883755EL.doc 13/22 PE475.972v01-00

EL

Τροπολογία 17
Martin Ehrenhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει τη θετική έκβαση των 
συνομιλιών με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα (ΠΕΠ), οι οποίες είχαν ως 
αποτέλεσμα τη μεταβολή των κανόνων του 
ΠΕΠ, έτσι ώστε οι εκθέσεις εσωτερικού 
ελέγχου του να διατίθενται στη ΓΔ ECHO· 
καλεί τη ΓΔ ECHO να διεξαγάγει αμελλητί 
παρόμοιες διαπραγματεύσεις με τα λοιπά 
όργανα του ΟΗΕ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ευχερής και χωρίς 
γραφειοκρατικά εμπόδια πρόσβαση στις 
εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου τους· καλεί 
την Επιτροπή να ενημερώνει τις αρμόδιες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων σε εξαμηνιαία βάση· 
τονίζει ότι όλες οι εκθέσεις εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να διατίθενται στην 
Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή και όχι 
μόνον στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων 
οργανώσεων του ΟΗΕ·

17. χαιρετίζει τη θετική έκβαση των 
συνομιλιών με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και το Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά 
(UNICEF), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
τη μεταβολή των κανόνων του ΠΕΠ και
της UNICEF, έτσι ώστε οι εκθέσεις 
εσωτερικού ελέγχου τους να διατίθενται 
στη ΓΔ ECHO· καλεί τη ΓΔ ECHO να 
διεξαγάγει αμελλητί παρόμοιες 
διαπραγματεύσεις με τα λοιπά όργανα του 
ΟΗΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ευχερής και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια 
πρόσβαση στις εκθέσεις εσωτερικού 
ελέγχου τους· καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει τις αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
πρόοδο των διαπραγματεύσεων σε 
εξαμηνιαία βάση· τονίζει ότι όλες οι 
εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 
διατίθενται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική 
μορφή και όχι μόνον στις εγκαταστάσεις 
των αντίστοιχων οργανώσεων του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ομάδας 
εργασίας για τη «Λογοδοσία και έλεγχο 
της βοήθειας σε περίπτωση 
καταστροφών», η οποία συστάθηκε στο 

19. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ομάδας 
εργασίας για τη «Λογοδοσία και έλεγχο 
της βοήθειας σε περίπτωση 
καταστροφών», η οποία συστάθηκε στο 
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πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού των 
Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) 
και έχει επικεφαλής ένα μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
υπενθυμίζει δε ότι οι δύο βασικοί στόχοι 
της είναι: (i) η καθιέρωση κατευθυντηρίων 
γραμμών και ορθών πρακτικών με 
απώτερο στόχο την επίτευξη ενός κοινού 
ολοκληρωμένου προτύπου υποβολής 
εκθέσεων και (ii) η καθιέρωση 
κατευθυντηρίων γραμμών και ορθών 
πρακτικών στον τομέα του ελέγχου της 
βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών·

πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού των 
Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) 
και έχει επικεφαλής ένα μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
υπενθυμίζει δε ότι οι δύο βασικοί στόχοι 
της είναι: (i) η καθιέρωση κατευθυντηρίων 
γραμμών και ορθών πρακτικών με 
απώτερο στόχο την επίτευξη ενός κοινού 
ολοκληρωμένου προτύπου υποβολής 
εκθέσεων και (ii) η καθιέρωση 
κατευθυντηρίων γραμμών και ορθών 
πρακτικών στον τομέα του ελέγχου της 
βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών·
σημειώνει ταυτόχρονα ότι είναι 
πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι 
υπήρξε ανάγκη σύστασης μιας τέτοιας 
ομάδας εργασίας καθώς τούτο 
καταδεικνύει ότι η επικρατούσα 
κατάσταση πόρρω απέχει από το να είναι 
ιδανική·

Or. nl

Τροπολογία 19
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι, μετά την αποκάλυψη 
για κατάχρηση των πόρων του ΟΗΕ που 
είχαν διατεθεί για ανθρωπιστικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες από την 
κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας στα τέλη 
του 2006, ασκήθηκε ευρύτατη κριτική για 
έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας, 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
κατά τη διαχείριση των πόρων του ΟΗΕ· 
εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 
ουσιαστικής προόδου μέχρι στιγμής ως 
προς τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ σε θέματα 
διαφάνειας και λογοδοσίας· τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν 
μεγαλύτερη πολιτική βούληση, 

21. επισημαίνει ότι, μετά την αποκάλυψη 
για κατάχρηση των πόρων του ΟΗΕ που 
είχαν διατεθεί για ανθρωπιστικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες από την 
κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας στα τέλη 
του 2006, ασκήθηκε ευρύτατη κριτική για 
έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας, 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
κατά τη διαχείριση των πόρων του ΟΗΕ· 
εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 
ουσιαστικής προόδου μέχρι στιγμής ως 
προς τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ σε θέματα 
διαφάνειας και λογοδοσίας· τονίζει ότι η 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική 
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αποφασιστικότητα και συνέπεια 
προκειμένου να προωθηθεί η 
μεταρρύθμιση και να επιτευχθεί αυξημένο 
επίπεδο λογοδοσίας· καλεί δε την Ύπατη 
Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας να δώσει προτεραιότητα στο 
θέμα αυτό και να διευκολύνει τις συναφείς 
προσπάθειες·

βούληση, αποφασιστικότητα και συνέπεια 
προκειμένου να προωθηθεί η 
μεταρρύθμιση και να επιτευχθεί αυξημένο 
επίπεδο λογοδοσίας· καλεί δε την Ύπατη
Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας να δώσει προτεραιότητα στο 
θέμα αυτό και να διευκολύνει τις συναφείς 
προσπάθειες· επισημαίνει τη δυνατότητα 
να διακοπεί (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) η 
παροχή οικονομικής βοήθειας στον ΟΗΕ·

Or. nl

Τροπολογία 20
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι οι εταίροι της ΣΠΕΣ 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα 
ζητήματα: καθιέρωση κατάλληλων 
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, 
βελτίωση των συστημάτων κατανομής των 
χρηματοοικονομικών τους επιβαρύνσεων 
και ενίσχυση της διαφάνειάς τους, 
βελτίωση των αδυναμιών των λογιστικών 
τους συστημάτων και προσήλωση των 
διοικήσεων σε πρότυπα ποιότητας, 
καθιέρωση διαδικασίας διαχείρισης 
κινδύνων για το σύνολο της οργάνωσής 
τους και προώθηση της ευαισθητοποίησης 
όσον αφορά τους κινδύνους απάτης και 
διαφθοράς·

25. σημειώνει ότι οι εταίροι της ΣΠΕΣ 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα 
ζητήματα: καθιέρωση κατάλληλων 
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, 
βελτίωση των συστημάτων κατανομής των 
χρηματοοικονομικών τους επιβαρύνσεων 
και ενίσχυση της διαφάνειάς τους, 
εξάλειψη των αδυναμιών των λογιστικών 
τους συστημάτων, προσήλωση των 
διοικήσεων σε πρότυπα ποιότητας, 
καθιέρωση διαδικασίας διαχείρισης 
κινδύνων για το σύνολο της οργάνωσής 
τους και προώθηση της ευαισθητοποίησης 
όσον αφορά τους κινδύνους απάτης και 
διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 21
Marta Andreasen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η ουσιαστική και συνεχής 
συμμετοχή των δικαιούχων στον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση της βοήθειας 
είναι μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
για την εξασφάλιση της ποιότητας και της 
ταχύτητας των ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις 
μακροχρόνιων κρίσεων· επισημαίνει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν 
επίσημοι μηχανισμοί για τη μεταφορά 
καταγγελιών ή χρήσιμων πληροφοριών 
από τον δικαιούχο στον ενδιαφερόμενο 
εταίρο· τονίζει ότι το μέτρο αυτό είναι 
σημαντικό για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας, 
καθώς και για την αποτροπή ενδεχόμενης 
κακοδιαχείρισης της παρεχόμενης υλικής 
βοήθειας· καλεί τη ΓΔ ECHO να θεσπίσει 
αμελλητί τέτοιου είδους μηχανισμούς·

27. φρονεί ότι η ουσιαστική και συνεχής 
συμμετοχή των δικαιούχων στον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση της βοήθειας 
είναι μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
για την εξασφάλιση της ποιότητας και της 
ταχύτητας των ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις 
μακροχρόνιων κρίσεων· επισημαίνει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν 
επίσημοι μηχανισμοί για τη μεταφορά 
καταγγελιών ή χρήσιμων πληροφοριών 
από τον δικαιούχο στον ενδιαφερόμενο 
εταίρο ή σαφείς κανόνες για την 
προστασία των καταγγελλόντων· τονίζει 
ότι το μέτρο αυτό είναι σημαντικό για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
της λογοδοσίας, καθώς και για την 
αποτροπή ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης 
της παρεχόμενης υλικής βοήθειας· καλεί τη 
ΓΔ ECHO να θεσπίσει αμελλητί τέτοιου 
είδους μηχανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 22
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει τη γνώμη που διατύπωσε 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
ειδική του έκθεση αριθ. 15/2009, σύμφωνα 
με την οποία οι στρατηγικές και νομικές 
προϋποθέσεις για την αμερόληπτη και 
διαφανή επιλογή εταίρου δεν 
μεταφράζονται επαρκώς σε πρακτικά 
κριτήρια για την υποστήριξη των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην 

29. υπενθυμίζει τη γνώμη που διατύπωσε 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
ειδική του έκθεση αριθ. 15/2009, σύμφωνα 
με την οποία οι στρατηγικές και νομικές 
προϋποθέσεις για την αμερόληπτη και 
διαφανή επιλογή εταίρου δεν 
μεταφράζονται επαρκώς σε πρακτικά 
κριτήρια για την υποστήριξη των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην 
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περίπτωση των εταίρων του ΟΗΕ· εμμένει 
στη θέση ότι η επιλογή εταίρου του ΟΗΕ 
για την υλοποίηση ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
προσέγγιση αυτή είναι πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη 
μέθοδο παροχής βοήθειας· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά και να 
τεκμηριώνει επίσημες αξιολογήσεις καθώς 
και συγκρίσεις εναλλακτικών μηχανισμών 
παροχής βοήθειας·

περίπτωση των εταίρων του ΟΗΕ· εμμένει 
στη θέση ότι η επιλογή εταίρου του ΟΗΕ 
για την υλοποίηση ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
προσέγγιση αυτή είναι πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη 
μέθοδο παροχής βοήθειας· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά και να 
τεκμηριώνει επίσημες αξιολογήσεις καθώς 
και συγκρίσεις εναλλακτικών μηχανισμών 
παροχής βοήθειας· συστήνει στην 
Επιτροπή να μην θεωρεί πλέον 
αυτομάτως τον ΟΗΕ ως "εταίρο στον 
τομέα της βοήθειας", αλλά να αναζητήσει 
με αποφασιστικότητα άλλους πιθανούς 
εταίρους·

Or. nl

Τροπολογία 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει τη γνώμη που διατύπωσε 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
ειδική του έκθεση αριθ. 15/2009, σύμφωνα 
με την οποία οι στρατηγικές και νομικές 
προϋποθέσεις για την αμερόληπτη και 
διαφανή επιλογή εταίρου δεν 
μεταφράζονται επαρκώς σε πρακτικά 
κριτήρια για την υποστήριξη των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην 
περίπτωση των εταίρων του ΟΗΕ· εμμένει 
στη θέση ότι η επιλογή εταίρου του ΟΗΕ 
για την υλοποίηση ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
προσέγγιση αυτή είναι πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη 
μέθοδο παροχής βοήθειας· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά και να 
τεκμηριώνει επίσημες αξιολογήσεις καθώς 
και συγκρίσεις εναλλακτικών μηχανισμών 

29. υπενθυμίζει τη γνώμη που διατύπωσε 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
ειδική του έκθεση αριθ. 15/2009, σύμφωνα 
με την οποία οι στρατηγικές και νομικές 
προϋποθέσεις για την αμερόληπτη και 
διαφανή επιλογή εταίρου δεν 
μεταφράζονται επαρκώς σε πρακτικά 
κριτήρια για την υποστήριξη των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην 
περίπτωση των εταίρων του ΟΗΕ· καλεί 
την Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά 
και να τεκμηριώνει επίσημες αξιολογήσεις 
μεταξύ των μηχανισμών παροχής βοήθειας 
του ΟΗΕ και των μηχανισμών άλλων 
εταίρων·
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παροχής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 24
Martin Ehrenhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. εφιστά την προσοχή στις συχνές 
αυξήσεις του προϋπολογισμού της ΓΔ
ECHO είτε μέσω της χρησιμοποίησης 
του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας ή 
μέσω μεταφορών από άλλες γραμμές του 
προϋπολογισμού που υπάγονται στον 
τίτλο «Εξωτερική Βοήθεια» του ΕΤΑ·
θεωρεί ότι η αύξηση του προϋπολογισμού 
αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα· τονίζει 
την ανάγκη εκπόνησης ρεαλιστικού 
προϋπολογισμού που προβλέπει τη 
διάθεση πιστώσεων για φυσικές 
καταστροφές ή ανθρωπιστικές δράσεις 
με βάση την επανειλημμένη εμπειρία 
παρελθόντων ετών στον τομέα των 
δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. αναγνωρίζει ότι η ΓΔ ECHO προάγει 
τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 

35. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΓΔ 
ECHO προάγει τη μείωση του κινδύνου 
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μέσω του προγράμματος DIPECHO και ως 
αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπιστικών 
παρεμβάσεων·

καταστροφών μέσω του προγράμματος 
DIPECHO και ως αναπόσπαστο τμήμα των 
ανθρωπιστικών παρεμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Martin Ehrenhauser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί τη ΓΔ ECHO να εστιάσει 
περισσότερο την προσοχή της στη 
βιωσιμότητα των ανθρωπιστικών δράσεων· 
προτρέπει τη ΓΔ ECHO να δώσει
μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών και στην 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
καταστροφών και να ενισχύσει την 
ανθεκτικότητα των πληθυσμών που 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μέσω της 
ανάπτυξης κατάλληλου δυναμικού, της 
κατάρτισης, της ενημέρωσης και της 
δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης στις χώρες που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένες σε φυσικές 
καταστροφές και στις χώρες που 
πλήττονται από κρίσεις, έτσι ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν 
αναλόγως·

36. καλεί τη ΓΔ ECHO να εστιάσει 
περισσότερο την προσοχή της στη 
βιωσιμότητα των ανθρωπιστικών δράσεων· 
προτρέπει τη ΓΔ ECHO και άλλες 
σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής να 
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση 
του κινδύνου καταστροφών και στην 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση 
καταστροφών και να ενισχύσει την 
ανθεκτικότητα των πληθυσμών που 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μέσω της 
ανάπτυξης κατάλληλου δυναμικού, της 
κατάρτισης, της ενημέρωσης και της 
δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης στις χώρες που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένες σε φυσικές 
καταστροφές και στις χώρες που 
πλήττονται από κρίσεις, έτσι ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν 
αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 27
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. σημειώνει ότι η Επιτροπή παρέχει 
ουσιαστική υποστήριξη στο Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
εμπειρίες της Αϊτής και του Πακιστάν 
ανέδειξαν τη σημερινή ανεπάρκεια των 
δυνατοτήτων συντονισμού του Γραφείου 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· 
τονίζει ότι η δυνατότητα του Γραφείου 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
να ασκεί τον συντονιστικό του ρόλο 
υπονομεύθηκε λόγω προβλημάτων 
ανεπαρκούς δυναμικού, πλημμελούς 
αξιολόγησης των αναγκών και μερικής 
λειτουργίας των διαθέσιμων ηλεκτρονικών 
μέσων, τα οποία είναι αναγκαία για τη 
διαχείριση των πληροφοριών·

45. σημειώνει ότι η Επιτροπή παρέχει 
ουσιαστική υποστήριξη στο Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
εμπειρίες της Αϊτής και του Πακιστάν 
ανέδειξαν τη σημερινή ανεπάρκεια των 
δυνατοτήτων συντονισμού του Γραφείου 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· 
τονίζει ότι η δυνατότητα του Γραφείου 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
να ασκεί τον συντονιστικό του ρόλο 
υπονομεύθηκε λόγω προβλημάτων 
ανεπαρκούς δυναμικού, πλημμελούς 
αξιολόγησης των αναγκών και μερικής 
λειτουργίας των διαθέσιμων ηλεκτρονικών 
μέσων, τα οποία είναι αναγκαία για τη 
διαχείριση των πληροφοριών· συστήνει, 
επομένως, να μην αναλαμβάνονται 
δράσεις από κοινού με το Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
ή μέσω αυτού·

Or. nl

Τροπολογία 28
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην 
προσπάθεια του ΟΗΕ να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει το «σύστημα συστάδων»· 
τονίζει ότι και οι δύο καταστροφές έδειξαν 
ότι μένουν ακόμη να γίνουν πολλά 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και 
ο συντονισμός του εν λόγω συστήματος 
και να ενισχυθούν η οικειοποίηση και η 
λογοδοσία·

46. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην 
προσπάθεια του ΟΗΕ να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει το «σύστημα συστάδων»· 
τονίζει ότι και οι δύο καταστροφές έδειξαν 
ότι μένουν ακόμη να γίνουν πολλά 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και 
ο συντονισμός του εν λόγω συστήματος 
και να ενισχυθούν η οικειοποίηση και η 
λογοδοσία· συστήνει, επομένως, να μην 
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υπάρχει κατά κύριο λόγο συνεργασία με 
τον ΟΗΕ στο μέλλον·

Or. nl

Τροπολογία 29
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν 
παρείχε στον εισηγητή του Κοινοβουλίου 
τις τελικές περιγραφικές και οικονομικές 
εκθέσεις των εταίρων της ECHO σχετικά 
με την υλοποίηση των ανθρωπιστικών 
δράσεων μετά τις καταστροφές στην Αϊτή 
και το Πακιστάν το 2010, ισχυριζόμενη ότι 
περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες για 
εταίρους της ECHO· τονίζει ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση σε 
τέτοιες εκθέσεις, ή τουλάχιστον στα 
βασικά στοιχεία σχετικά με την 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
των δράσεων, έτσι ώστε να μπορεί να 
κρίνει την ορθότητα της δημοσιονομικής 
τους διαχείρισης·

47. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν παρείχε στον εισηγητή 
του Κοινοβουλίου τις τελικές περιγραφικές 
και οικονομικές εκθέσεις των εταίρων της 
ECHO σχετικά με την υλοποίηση των 
ανθρωπιστικών δράσεων μετά τις 
καταστροφές στην Αϊτή και το Πακιστάν 
το 2010, ισχυριζόμενη ότι περιείχαν 
ευαίσθητες πληροφορίες για εταίρους της 
ECHO· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει 
να έχει πρόσβαση σε τέτοιες εκθέσεις, ή 
τουλάχιστον στα βασικά στοιχεία σχετικά 
με την αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των δράσεων, έτσι 
ώστε να μπορεί να κρίνει την ορθότητα της 
δημοσιονομικής τους διαχείρισης· θεωρεί 
ότι αυτή η πρακτική της Επιτροπής 
αποτελεί καταφανή παραβίαση των 
δικών της κανόνων περί διαφάνειας·

Or. nl

Τροπολογία 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού θα αποστείλει 
αντιπροσωπεία στην Αϊτή κατόπιν της 
αναφοράς προβλημάτων σε σχέση με τη 
βοήθεια που διατίθεται στην Αϊτή·

Or. en

Τροπολογία 31
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. υποστηρίζει εξ άλλου ότι, βάσει της 
αρχής της επικουρικότητας, η χορήγηση 
βοήθειας - είτε αυτή πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας 
είτε όχι - δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αλλά των κρατών μελών·

Or. nl


