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Muudatusettepanek 1
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone – 26. septembri 2011. aasta 
resolutsiooni kodanikukaitse ja 
humanitaarabi rolli kohta Euroopa 
katastroofidele reageerimise tõhustamises4, 
19. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni 
olukorra kohta Haitis aasta pärast 
maavärinat: humanitaarabi ja 
ülesehitustöö5, 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni hiljutise maavärina kohta 
Haitil6, 18. jaanuari 2011. aasta 
resolutsiooni humanitaarabi valdkonna 
Euroopa konsensuse rakendamise, 
tegevuskava vahekokkuvõtte ja edasise 
tegevuse kohta7,

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone – 26. septembri 2011. aasta 
resolutsiooni kodanikukaitse ja 
humanitaarabi rolli kohta Euroopa 
katastroofidele reageerimise tõhustamises4, 
19. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni 
olukorra kohta Haitis aasta pärast 
maavärinat: humanitaarabi ja 
ülesehitustöö5, 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni hiljutise maavärina kohta 
Haitil6, 18. detsembri 2007. aasta 
resolutsiooni Euroopa konsensuse kohta 
humanitaarabi valdkonnas, 18. jaanuari 
2011. aasta resolutsiooni humanitaarabi 
valdkonna Euroopa konsensuse 
rakendamise, tegevuskava vahekokkuvõtte 
ja edasise tegevuse kohta7,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. meenutab Euroopa Kontrollikoja 
aastaaruannetes esitatud arvamust, mille 
kohaselt on ECHO üldisi eelkontrolle, 
jälgimis- ja järelevalvesüsteeme, järelauditi 
mõju ning siseauditit hinnatud üldiselt 
tõhusaks; rõhutab samas, et kõigis neis 
aspektides on arenguruumi;

2. meenutab Euroopa Kontrollikoja 
aastaaruannetes esitatud arvamust, mille 
kohaselt on ECHO üldisi eelkontrolle, 
jälgimis- ja järelevalvesüsteeme, järelauditi 
mõju ning siseauditit hinnatud üldiselt 
tõhusaks; rõhutab aga, et kõigis neis 
aspektides on arenguruumi;



PE475.972v01-00 4/20 AM\883755ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt suurema paindlikkuse 
ja tõhususe üle, mida 2008. aasta 
partnerluse raamleping võrreldes 2005. 
aasta partnerluse raamlepinguga 
võimaldab, nt rohkem tulemustele 
orienteeritud lähenemisviis, A- ja P-
kontrollmehhanismide kasutuselevõtt, 
suunistega saavutatud lihtsustamine ja 
suurem selgus; kutsub komisjoni üles 
täiustama järjepidevalt meetmeid, millega 
parandatakse partnerluse raamlepingu 
partnerite koostöö tõhusust tulevase 2012. 
aasta partnerluse raamlepingu kaudu;
rõhutab, et koostöö tõhususe parandamine 
ja samas ülemäärase halduskoormuse 
vähendamine tagavad kõrgel tasemel 
vastutuse ja läbipaistvuse;

4. tunneb heameelt suurema paindlikkuse 
ja tõhususe üle, mida 2008. aasta 
partnerluse raamleping võrreldes 2005. 
aasta partnerluse raamlepinguga 
võimaldab, nt rohkem tulemustele 
orienteeritud lähenemisviis, A- ja P-
kontrollmehhanismide kasutuselevõtt, 
suunistega saavutatud lihtsustamine ja 
suurem selgus; kutsub komisjoni üles 
täiustama järjepidevalt meetmeid, millega 
parandatakse partnerluse raamlepingu 
partnerite koostöö tõhusust tulevase 2012. 
aasta partnerluse raamlepingu kaudu;
rõhutab, et koostöö tõhususe parandamine 
ja ülemäärase halduskoormuse 
vähendamine peaksid tagama kõrgel 
tasemel vastutuse ja läbipaistvuse;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt suurema paindlikkuse 
ja tõhususe üle, mida 2008. aasta 
partnerluse raamleping võrreldes 2005. 
aasta partnerluse raamlepinguga 
võimaldab, nt rohkem tulemustele 
orienteeritud lähenemisviis, A- ja P-

4. tunneb heameelt suurema paindlikkuse 
ja tõhususe üle, mida 2008. aasta 
partnerluse raamleping võrreldes 2005. 
aasta partnerluse raamlepinguga 
võimaldab, nt rohkem tulemustele 
orienteeritud lähenemisviis, A- ja P-
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kontrollmehhanismide kasutuselevõtt, 
suunistega saavutatud lihtsustamine ja 
suurem selgus; kutsub komisjoni üles 
täiustama järjepidevalt meetmeid, millega 
parandatakse partnerluse raamlepingu 
partnerite koostöö tõhusust tulevase 2012. 
aasta partnerluse raamlepingu kaudu;
rõhutab, et koostöö tõhususe parandamine 
ja samas ülemäärase halduskoormuse 
vähendamine tagavad kõrgel tasemel 
vastutuse ja läbipaistvuse;

kontrollmehhanismide kasutuselevõtt, 
suunistega saavutatud lihtsustamine ja 
suurem selgus; kutsub komisjoni üles 
täiustama järjepidevalt meetmeid, millega 
parandatakse partnerluse raamlepingu 
partnerite koostöö tõhusust tulevase 2012. 
aasta partnerluse raamlepingu kaudu;
rõhutab, et koostöö tõhususe parandamine 
ja samas partnerluse raamlepingu 
partnerite ülemäärase halduskoormuse 
vähendamine tagavad kõrgel tasemel 
vastutuse ja läbipaistvuse;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub komisjoni üles täiustama 
meetodeid ja tavasid, millega hinnatakse, 
kas võimalik partner vastab partnerluse 
raamlepingu tingimustele või mitte; tuletab 
meelde, et enne 2008. aasta partnerluse 
raamlepingu sõlmimist saadud kogemus 
näitab, et P-kontrollimehhanismile tuginev 
partneritele kasulik esialgne hindamine, 
mis põhines nende sisekontrollisüsteemide 
ja finantskindluse usaldusväärsusel, oli 
liiga optimistlik; tuletab meelde, et 2008. 
aasta partnerluse raamlepingu kohase 
hindamise tulemusena tuli paljud 
partneritest viia madalamale A-tasemele, st 
allutada nad A-kontrollimehhanismile;

5. kutsub komisjoni üles täiustama 
meetodeid ja tavasid, millega hinnatakse, 
kas võimalik partner vastab partnerluse 
raamlepingu tingimustele või mitte; tuletab 
meelde, et enne 2008. aasta partnerluse 
raamlepingu sõlmimist saadud kogemus 
näitab, et P-kontrollimehhanismile tuginev 
partneritele kasulik esialgne hindamine, 
mis põhines nende sisekontrollisüsteemide 
ja finantskindluse usaldusväärsusel, oli 
liiga optimistlik; märgib, et pärast sellise 
staatuse omistamist esialgse hinnangu 
alusel viiakse P-kontrollmehhanismi 
raames partneri sisekontrollisüsteemide 
audiitorkontrolli läbi harvemini, partneril 
on lubatud kasutada oma hankemenetlusi 
ning tema meetmete suhtes ei kohaldata 
lepingust tulenevaid rahastamise 
piiranguid; tuletab meelde, et 2008. aasta 
partnerluse raamlepingu kohase hindamise 
tulemusena tuli paljud partneritest viia 
madalamale A-tasemele, st allutada nad A-
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kontrollimehhanismile;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles tagama seda, et 
partnerite süsteemide korrapäraste auditite 
käigus kindlaks tehtud puudustega 
tegeleksid õigeaegselt partnerid ise ning 
juhul, kui nad seda ei tee, võetaks vajalikke 
meetmeid; tuletab meelde, et 
välisaudiitorid peavad jätkuvalt tegelema 
partneritele antavate soovituste kvaliteedi 
parendamisega, võttes arvesse partnerite 
spetsiifilisi struktuure, et tagada soovituste 
vastuvõetavus ja nende rakendamise 
võimalikkus;

6. kutsub komisjoni üles tagama seda, et 
partnerite süsteemide korrapäraste auditite 
käigus kindlaks tehtud puudustega 
tegeleksid õigeaegselt partnerid ise ning 
juhul, kui nad seda ei tee, võetaks vajalikke 
meetmeid; tuletab meelde, et 
välisaudiitorid peavad jätkuvalt tegelema 
partneritele antavate soovituste kvaliteedi 
parendamisega, võttes arvesse partnerite 
spetsiifilisi struktuure, et tagada soovituste 
vastuvõetavus ja nende rakendamise 
võimalikkus; rõhutab, et 
humanitaarabimeetmete taotluste 
ratsionaliseerimiseks, ühtlustamiseks ja 
igakülgseks võrdlemiseks tuleb taotluste 
hindamise dokumentatsiooni veelgi 
paremaks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. leiab, et tänu olemasolevatele auditi- ja 
jälgimismehhanismidele on partnerluse 
raamlepingu partnerite puhul vastutus 
tõhususe ja mõjususe hindamise osas 

7. leiab, et tänu olemasolevatele auditi- ja 
jälgimismehhanismidele on partnerluse 
raamlepingu partnerite puhul vastutus 
tõhususe ja mõjususe hindamise osas 
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parem kui ÜRO partnerite puhul; parem kui ÜRO partnerite puhul; märgib 
aga, et sellist rahvusvahelist 
organisatsiooni nagu ÜRO partnerluse 
raamlepingu partneritega võrrelda ei saa;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et ühiselt 
hallatavate ELi rahaliste vahendite 
kontrolli ja jälgimise tingimused ning 
rakendamine on toonud välja olulised 
puudused; nõuab tungivalt, et komisjon 
lepiks eelkõige ÜRO allasutustega kokku 
meetmetes, millele ÜRO organid 
auditeerimises toetuda saaksid ning
millega tugevdada ja tõhustada seniste 
kontrollide käigus saadud kinnitusi, 
sealhulgas tõestamisi;

9. juhib tähelepanu sellele, et ühiselt 
hallatavate ELi rahaliste vahendite 
kontrolli ja jälgimise tingimused ning 
rakendamine on toonud välja olulised 
puudused; nõuab tungivalt, et komisjon 
lepiks eelkõige ÜRO allasutustega kokku 
meetmetes, mis muudaksid ÜRO organite 
poolt läbiviidava auditeerimise 
usaldusväärseks ja tulemuslikuks ning
tõhustaksid suurel määral seniste 
kontrollide käigus saadud kinnitusi, 
sealhulgas tõestamisi;

Or. nl

Muudatusettepanek 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. meenutab, et finantsmääruse
käimasoleva läbivaatamise tulemusena 
hallatakse ÜRO ja rahvusvaheliste
organisatsioonide kaudu suunatud ELi 
rahalisi vahendeid kaudse haldamise 
tingimuste kohaselt;

10. meenutab, et finantsmääruse
käimasolev läbivaatamine näitab, et ÜRO 
ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu 
suunatud ELi rahalisi vahendeid hallatakse
kaudse haldamise tingimuste kohaselt;
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et ELi rahaliste vahendite 
kaudse haldamise kontrollinõuded tuleb 
viia vastavusse halduskoostöö
kontrollinõuetega; nõuab, et ECHO 
partnerid võtaksid ELi rahaliste vahendite 
kaudse haldamise eest samal tasemel 
vastutuse, eelkõige komisjoni 
finantsmääruse ettepaneku artikli 57 lõikes 
5 nimetatud dokumentide esitamisega 
komisjonile; rõhutab, et ECHO partnerite
juurdepääs auditiaruannetele on väga 
oluline, et tagada ELi eelarvest 
rahastatavate meetmete usaldusväärne 
finantsjuhtimine;

11. rõhutab, et ELi rahaliste vahendite 
kaudse haldamise kontrollinõuded peavad 
olema sama ranged kui halduskoostöö
kontrollinõuded; loodab, et ECHO 
partnerid võtavad ELi rahaliste vahendite 
kaudse haldamise eest samal tasemel 
vastutuse, nagu see on ette nähtud
komisjoni finantsmääruse ettepaneku 
artikli 57 lõikes 5; nõuab, et ECHO
partneritel oleks juurdepääs 
auditiaruannetele, et tagada ELi eelarvest 
rahastatavate meetmete usaldusväärne 
finantsjuhtimine;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab, et audititulemused tehtaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile kättesaadavaks 
õigel ajal; see ei välista Euroopa 
Kontrollikoja või Euroopa Pettustevastase 
Ameti volitusi ja pädevust;

12. nõuab, et audititulemused tehtaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile kättesaadavaks 
õigel ajal; see ei välista Euroopa 
Kontrollikoja või Euroopa Pettustevastase 
Ameti volitusi ja pädevust; nõuab, et 
Euroopa Kontrollikoda ja/või Euroopa 
Pettustevastane Amet esitaks 
järelepärimise, kui neid audititulemusi ei 
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edastata või kui need edastatakse 
osaliselt;

Or. nl

Muudatusettepanek 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. taunib ÜRO aruannete liiga üldist 
olemust ja ebapiisavat teavet tulemuste 
kohta; juhib tähelepanu sellele, et ÜRO 
ühekordse audiitorkontrolli põhimõtte ja 
asjaolu tõttu, et komisjoni kontrolli ulatus 
on piiratud kontrollide ja jälgimisega, on 
ÜRO aruanded siiski oluline allikas 
vastutuse ja läbipaistvuse tagamiseks;

13. peab kahetsusväärseks ÜRO aruannete 
üldist olemust ja ebapiisavat teavet 
tulemuste kohta; juhib tähelepanu sellele, 
et ÜRO ühekordse audiitorkontrolli 
põhimõtte ja asjaolu tõttu, et komisjoni 
kontrolli ulatus on piiratud kontrollide ja 
jälgimisega, on ÜRO aruanded siiski 
oluline allikas vastutuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles tagama seda, et 
ÜRO aruanded sisaldaksid piisavalt teavet 
aruande ajakava raamesse jäävate 
projektide tulemuste, st väljundi ja 
tagajärgede kohta; rõhutab, et mõõdetavad 
tulemuste ja mõju indikaatorid peavad 
olema aruandluskriteeriumide lahutamatu 
osa; taunib asjaolu, et rohkem kui 70% 
ECHO vastustest Euroopa Kontrollikoja 
küsimustikele eriaruande nr 15/2009 jaoks 
näitavad, et ÜRO aruannetega hilineti;

14. kutsub komisjoni üles tagama seda, et 
ÜRO aruanded sisaldaksid piisavalt teavet 
aruande ajakava raamesse jäävate 
projektide tulemuste, st väljundi ja 
tagajärgede kohta; rõhutab, et mõõdetavad 
tulemuste ja mõju indikaatorid peavad 
olema aruandluskriteeriumide lahutamatu 
osa; taunib asjaolu, et rohkem kui 70% 
ECHO vastustest Euroopa Kontrollikoja 
küsimustikele eriaruande nr 15/2009 jaoks 
näitavad, et ÜRO aruannetega hilineti;
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taunib ÜRO puudulikku tegevust antud 
küsimuses;

Or. nl

Muudatusettepanek 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni üles tagama seda, et 
ÜRO aruanded sisaldaksid piisavalt teavet 
aruande ajakava raamesse jäävate 
projektide tulemuste, st väljundi ja 
tagajärgede kohta; rõhutab, et mõõdetavad 
tulemuste ja mõju indikaatorid peavad 
olema aruandluskriteeriumide lahutamatu 
osa; taunib asjaolu, et rohkem kui 70% 
ECHO vastustest Euroopa Kontrollikoja 
küsimustikele eriaruande nr 15/2009 jaoks 
näitavad, et ÜRO aruannetega hilineti;

14. kutsub komisjoni üles tagama seda, et 
ÜRO aruanded sisaldaksid piisavalt teavet 
aruande ajakava raamesse jäävate 
projektide tulemuste, st väljundi ja 
tagajärgede kohta; rõhutab, et mõõdetavad 
tulemuste ja mõju indikaatorid peavad 
olema aruandluskriteeriumide lahutamatu 
osa; taunib asjaolu, et rohkem kui 70% 
ECHO vastustest Euroopa Kontrollikoja 
küsimustikele eriaruande nr 15/2009 jaoks 
näitavad, et ÜRO aruannetega hilineti, 
ning palub, et komisjon tooks sellega 
seoses välja viimase taolise juhtumi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marta Andreasen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. märgib, et välisauditi osakond on 
2010. aastal humanitaarabi ja 
kodanikukaitse peadirektoraadi 
peakorterites toimunud töötajate arvu 
suurendamisest (247-lt töötajalt 289-le) 
väga vähe kasu saanud;
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Or. en

Muudatusettepanek 16
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. taunib raskusi, mida Euroopa 
Kontrollikoda on kogenud seoses teabe 
kättesaadavusega ÜRO partnerite tegevuse 
kohta; meenutab, et finants- ja 
haldusraamistiku lepingu 
verifitseerimisklausli kohaselt võivad EL ja 
seega Euroopa Kontrollikoda läbi viia 
kohapealse finantskontrolli ning ÜRO peab 
tagama kogu asjakohase finantsteabe;
rõhutab, et ÜRO peab tagama Euroopa 
Kontrollikojale vajaliku juurdepääsu 
teabele ja täitma seega finants- ja 
haldusraamistiku lepingu 
verifitseerimisklauslit;

16. taunib raskusi, mida Euroopa 
Kontrollikoda on kogenud seoses teabe 
kättesaadavusega ÜRO partnerite tegevuse 
kohta; meenutab, et finants- ja
haldusraamistiku lepingu 
verifitseerimisklausli kohaselt võivad EL ja 
seega Euroopa Kontrollikoda läbi viia 
kohapealse finantskontrolli ning ÜRO peab 
tagama kogu asjakohase finantsteabe;
rõhutab, et ÜRO peab tagama Euroopa 
Kontrollikojale vajaliku juurdepääsu 
teabele ja täitma seega finants- ja 
haldusraamistiku lepingu 
verifitseerimisklauslit; rõhutab, et kui 
ÜRO tegevus lähitulevikus ei parane, võib 
EL kaaluda võimalusi ÜRO kaudu 
edastatava abi vähendamiseks või 
kõnealuse abi edastamise lõpetamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 17
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab Maailma Toiduprogrammi 
läbirääkimiste positiivseid tulemusi, mille 
kohaselt muudeti Maailma 
Toiduprogrammi eeskirju nii, et selle 
siseauditite aruanded tehakse ECHO-le 

17. tervitab Maailma Toiduprogrammi ja 
ÜRO lastefondi (UNICEF) läbirääkimiste 
positiivseid tulemusi, mille kohaselt 
muudeti Maailma Toiduprogrammi ja 
UNICEFi eeskirju nii, et selle siseauditite 
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kättesaadavaks; kutsub ECHO-t pidama 
viivitamata samalaadseid läbirääkimisi 
teiste ÜRO allasutustega, selleks et tagada 
lihtne ja mittebürokraatlik juurdepääs 
nende siseauditite aruannetele; kutsub 
komisjoni üles teavitama pädevaid 
Euroopa Parlamendi komisjone 
läbirääkimiste edenemisest iga kuue kuu 
tagant; rõhutab, et siseauditite aruanded 
tuleb teha komisjonile kättesaadavaks 
elektrooniliselt ja mitte ainult vastavate 
ÜRO allasutuste ruumides;

aruanded tehakse ECHO-le kättesaadavaks;
kutsub ECHO-t pidama viivitamata 
samalaadseid läbirääkimisi teiste ÜRO 
allasutustega, selleks et tagada lihtne ja 
mittebürokraatlik juurdepääs nende 
siseauditite aruannetele; kutsub komisjoni 
üles teavitama pädevaid Euroopa 
Parlamendi komisjone läbirääkimiste 
edenemisest iga kuue kuu tagant; rõhutab, 
et siseauditite aruanded tuleb teha 
komisjonile kättesaadavaks elektrooniliselt 
ja mitte ainult vastavate ÜRO allasutuste 
ruumides;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tervitab Kõrgemate Kontrolliasutuste 
Rahvusvahelise Organisatsiooni
(INTOSAI) raames loodud ja Euroopa 
Kontrollikoja liikme juhitava 
katastroofiabiga seotud aruandluse ja 
auditite töörühma senist tööd; tuletab 
meelde, et selle tegevuse kaks peamist 
eesmärki on (i) koostada juhised ja teha 
kindlaks head tavad eesmärgiga saavutada 
lõpptulemusena üks integreeritud 
aruandlusmudel ning ii) koostada juhised ja 
teha kindlaks head tavad katastroofiabiga 
seonduva auditeerimise valdkonnas;

19. tervitab Kõrgemate Kontrolliasutuste 
Rahvusvahelise Organisatsiooni
(INTOSAI) raames loodud ja Euroopa 
Kontrollikoja liikme juhitava 
katastroofiabiga seotud aruandluse ja 
auditite töörühma senist tööd; tuletab 
meelde, et selle tegevuse kaks peamist 
eesmärki on (i) koostada juhised ja teha 
kindlaks head tavad eesmärgiga saavutada 
lõpptulemusena üks integreeritud 
aruandlusmudel ning ii) koostada juhised ja 
teha kindlaks head tavad katastroofiabiga 
seonduva auditeerimise valdkonnas;
märgib, et samas on kahetsusväärne, et 
selline töörühm üldse luua tuli, sest see 
näitab, et praegune olukord ei ole veel 
kaugeltki ideaalne;

Or. nl
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Muudatusettepanek 19
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. juhib tähelepanu asjaolule, et seoses 
humanitaar- ja arendusmeetmeteks ette 
nähtud ÜRO rahaliste vahendite 
väärkasutusega Põhja-Korea valitsuse poolt 
2006. aasta lõpus on ÜRO rahaliste 
vahendite haldamist palju kritiseeritud 
läbipaistvuse, vastutuse, tõhususe ja 
mõjususe puudumise tõttu; kahetseb, et 
ÜRO reform sellistes küsimustes nagu 
läbipaistvus ja vastutus ei ole veel 
märkimisväärset edu toonud; rõhutab, et
ELi liikmesriigid peavad näitama üles 
suuremat poliitilist tahet, pühendumust ja 
sidusust reformi edendamiseks ja suurema 
vastutuse tagamiseks; kutsub ELi välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat pidama 
seda küsimust esmatähtsaks ja edendama 
selle lahendamist;

21. juhib tähelepanu asjaolule, et seoses 
humanitaar- ja arendusmeetmeteks ette 
nähtud ÜRO rahaliste vahendite 
väärkasutusega Põhja-Korea valitsuse poolt 
2006. aasta lõpus on ÜRO rahaliste 
vahendite haldamist palju kritiseeritud 
läbipaistvuse, vastutuse, tõhususe ja 
mõjususe puudumise tõttu; kahetseb, et 
ÜRO reform sellistes küsimustes nagu 
läbipaistvus ja vastutus ei ole veel 
märkimisväärset edu toonud; rõhutab, et
komisjon ja Euroopa Parlament peavad 
näitama üles suuremat poliitilist tahet, 
pühendumust ja sidusust reformi 
edendamiseks ja suurema vastutuse 
tagamiseks; kutsub ELi välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat pidama 
seda küsimust esmatähtsaks ja edendama 
selle lahendamist; juhib tähelepanu 
võimalusele, et ÜRO-le antavat rahalist 
abi vähendatakse või selle andmine 
lõpetatakse;

Or. nl

Muudatusettepanek 20
Marta Andreasen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et partnerluse raamlepingu 
partnerid peavad tegelema järgmiste 
küsimustega – töötama välja asjakohased 
sisekontrollimehhanismid, parandama 
finantskulude jaotamise süsteeme ja 

25. märgib, et partnerluse raamlepingu 
partnerid peavad tegelema järgmiste 
küsimustega – töötama välja asjakohased 
sisekontrollimehhanismid, parandama 
finantskulude jaotamise süsteeme ja 
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muutma need läbipaistvamaks, parandama
puudused raamatupidamissüsteemides ja
kvaliteedistandardite täitmist juhatuse 
poolt, töötama välja riskijuhtimismenetluse 
kogu organisatsiooni jaoks ning tõstma 
teadlikkust pettuse- ja korruptsiooniohtude 
kohta;

muutma need läbipaistvamaks,
kõrvaldades lõplikult puudused 
raamatupidamissüsteemides, parandama
kvaliteedistandardite täitmist juhatuse 
poolt, töötama välja riskijuhtimismenetluse 
kogu organisatsiooni jaoks ning tõstma 
teadlikkust pettuse- ja korruptsiooniohtude 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marta Andreasen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. usub, et humanitaarabi saajate tegelik 
ja järjepidev kaasamine abi kavandamisse 
ja haldamisse on 
humanitaarabikatastroofide korral 
reageerimise kvaliteedi ja kiiruse üks 
olulisi tingimusi, eelkõige pikemaajaliste 
kriiside korral; juhib tähelepanu sellele, et 
paljudel juhtudel puuduvad ametlikud 
mehhanismid, mille kaudu humanitaarabi 
saaja asjassepuutuvale partnerile kaebusi 
või tagasisidet esitada saaks; rõhutab, et 
see on oluline meede tõhususe ja 
aruandekohustuse parandamiseks ning 
abivahendite võimaliku väärkasutamise 
ärahoidmiseks; kutsub ECHO-t üles 
töötama viivitamata välja sellised 
mehhanismid;

27. usub, et humanitaarabi saajate tegelik 
ja järjepidev kaasamine abi kavandamisse 
ja haldamisse on 
humanitaarabikatastroofide korral 
reageerimise kvaliteedi ja kiiruse üks 
olulisi tingimusi, eelkõige pikemaajaliste 
kriiside korral; juhib tähelepanu sellele, et 
paljudel juhtudel puuduvad ametlikud 
mehhanismid, mille kaudu humanitaarabi 
saaja asjassepuutuvale partnerile kaebusi 
või tagasisidet esitada saaks, või ei ole 
teabeandjate kaitset käsitlevaid selgeid 
eeskirju; rõhutab, et see on oluline meede 
tõhususe ja aruandekohustuse 
parandamiseks ning abivahendite 
võimaliku väärkasutamise ärahoidmiseks;
kutsub ECHO-t üles töötama viivitamata 
välja sellised mehhanismid;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Lucas Hartong
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. tuletab meelde Euroopa Kontrollikoja 
eriaruandes nr 15/2009 väljendatud 
arvamust, mille kohaselt kohaldatakse 
partnerite objektiivsel ja läbipaistval viisil 
valimise strateegilisi ja õiguslikke nõudeid 
otsustusprotsessi toetavate praktiliste 
kriteeriumide puhul ÜRO partnerite osas 
ebapiisavalt; nõuab, et kui ÜRO partner 
valitakse humanitaarmeedet rakendama, 
tuleb näidata, et see lähenemisviis on 
tõhusam ja mõjusam kui teised abi andmise 
viisid; kutsub komisjoni üles süsteemselt 
läbi viima ja dokumenteerima 
alternatiivsete abi andmise mehhanismide 
hinnanguid ja võrdlusi;

29. tuletab meelde Euroopa Kontrollikoja 
eriaruandes nr 15/2009 väljendatud 
arvamust, mille kohaselt kohaldatakse 
partnerite objektiivsel ja läbipaistval viisil 
valimise strateegilisi ja õiguslikke nõudeid 
otsustusprotsessi toetavate praktiliste 
kriteeriumide puhul ÜRO partnerite osas 
ebapiisavalt; nõuab, et kui ÜRO partner 
valitakse humanitaarmeedet rakendama, 
tuleb näidata, et see lähenemisviis on 
tõhusam ja mõjusam kui teised abi andmise 
viisid; kutsub komisjoni üles süsteemselt 
läbi viima ja dokumenteerima 
alternatiivsete abi andmise mehhanismide 
hinnanguid ja võrdlusi; palub, et komisjon 
ei peaks ÜROd ainsaks abipartneriks, 
vaid pööraks erilist rõhku ka teiste 
võimalike partnerite otsimisele;

Or. nl

Muudatusettepanek 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. tuletab meelde Euroopa Kontrollikoja 
eriaruandes nr 15/2009 väljendatud 
arvamust, mille kohaselt kohaldatakse 
partnerite objektiivsel ja läbipaistval viisil 
valimise strateegilisi ja õiguslikke nõudeid 
otsustusprotsessi toetavate praktiliste 
kriteeriumide puhul ÜRO partnerite osas 
ebapiisavalt; nõuab, et kui ÜRO partner 
valitakse humanitaarmeedet rakendama, 
tuleb näidata, et see lähenemisviis on 
tõhusam ja mõjusam kui teised abi 
andmise viisid; kutsub komisjoni üles 

29. tuletab meelde Euroopa Kontrollikoja 
eriaruandes nr 15/2009 väljendatud 
arvamust, mille kohaselt kohaldatakse 
partnerite objektiivsel ja läbipaistval viisil 
valimise strateegilisi ja õiguslikke nõudeid 
otsustusprotsessi toetavate praktiliste 
kriteeriumide puhul ÜRO partnerite osas 
ebapiisavalt; kutsub komisjoni üles 
süsteemselt läbi viima ja dokumenteerima
ÜRO ja muude partnerite abi andmise 
mehhanismide hinnanguid ja võrdlusi;
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süsteemselt läbi viima ja dokumenteerima
alternatiivsete abi andmise mehhanismide 
hinnanguid ja võrdlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31 a. juhib tähelepanu humanitaarabi ja 
kodanikuõiguste peadirektoraadi eelarve 
sagedasele suurendamisele 
hädaabireservi või Euroopa Arengufondi 
välisabi rubriigis muudelt eelarveridadelt 
tehtavate ümberpaigutuste kaudu; peab 
eelarve suurendamist struktuuriga seotud 
probleemiks; rõhutab, et on vaja koostada 
realistlik eelarve, eraldades 
looduskatastroofide või humanitaarabi 
jaoks ettenähtud vahendeid eelmiste 
aastate kulutuste korduvatest kogemustest 
lähtuvalt;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tunnistab, et ECHO edendab 
suurõnnetuste ohu vähendamist 
DIPECHO-programmi kaudu ja 
humanitaarmeetmete lahutamatu osana;

35. tunneb heameelt selle üle, et ECHO 
edendab suurõnnetuste ohu vähendamist 
DIPECHO-programmi kaudu ja 
humanitaarmeetmete lahutamatu osana;



AM\883755ET.doc 17/20 PE475.972v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 26
Martin Ehrenhauser

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. kutsub ECHO-t üles keskenduma 
rohkem humanitaarmeetmete 
jätkusuutlikkusele; nõuab tungivalt, et 
ECHO paneks suuremat rõhku 
suurõnnetuste ohu vähendamisele ja 
katastroofideks valmisolekule ning ohus 
olevate kogukondade vastupanuvõime 
tugevdamisele suutlikkuse arendamise, 
koolituste, üldsuse teavitamise ning 
tõhusate varajase hoiatamise süsteemide 
välja töötamise kaudu katastroofialtides ja 
kriisolukorras riikides, et võimaldada neil 
asjakohaselt reageerida;

36. kutsub ECHO-t üles keskenduma 
rohkem humanitaarmeetmete 
jätkusuutlikkusele; nõuab tungivalt, et 
ECHO ja muud vastavad komisjoni 
talitlused paneks suuremat rõhku 
suurõnnetuste ohu vähendamisele ja 
katastroofideks valmisolekule ning ohus 
olevate kogukondade vastupanuvõime 
tugevdamisele suutlikkuse arendamise, 
koolituste, üldsuse teavitamise ning 
tõhusate varajase hoiatamise süsteemide 
välja töötamise kaudu katastroofialtides ja 
kriisolukorras riikides, et võimaldada neil 
asjakohaselt reageerida;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. märgib, et komisjon toetab ÜRO 
humanitaarasjade koordinatsioonibürood 
märkimisväärselt; taunib asjaolu, et Haiti ja 
Pakistani kogemus tõid esile 
humanitaarasjade koordineerimisbüroo 
praeguse ebapiisava 
koordineerimissuutlikkuse – rõhutab, et 
humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
suutlikkust oma koordineerivat ülesannet 

45. märgib, et komisjon toetab ÜRO 
humanitaarasjade koordinatsioonibürood 
märkimisväärselt; taunib asjaolu, et Haiti ja 
Pakistani kogemus tõid esile 
humanitaarasjade koordineerimisbüroo 
praeguse ebapiisava 
koordineerimissuutlikkuse – rõhutab, et 
humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 
suutlikkust oma koordineerivat ülesannet 
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täita vähendasid väike võimsus, ekslik 
vajaduste hindamine ja osaliselt toimivad 
elektroonilised vahendid, mis on vajalikud 
infotöötluseks;

täita vähendasid väike võimsus, ekslik 
vajaduste hindamine ja osaliselt toimivad 
elektroonilised vahendid, mis on vajalikud 
infotöötluseks; soovitab seetõttu koostöö 
ÜRO humanitaarasjade 
koordinatsioonibürooga või selle kaudu 
tegutsemise lõpetada;

Or. nl

Muudatusettepanek 28
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. märgib, et komisjon on ÜROd 
klastrisüsteemi arendamisel ja täiendamisel 
märkimisväärselt toetanud; rõhutab, et 
mõlemast katastroofist ilmnes, et tõhususe, 
mõjususe ja koordineerimise valdkonnas 
ning omavastutuse ja aruandekohustuse 
tugevdamise osas on veel palju teha;

46. märgib, et komisjon on ÜROd 
klastrisüsteemi arendamisel ja täiendamisel 
märkimisväärselt toetanud; rõhutab, et 
mõlemast katastroofist ilmnes, et tõhususe, 
mõjususe ja koordineerimise valdkonnas 
ning omavastutuse ja aruandekohustuse 
tugevdamise osas on veel palju teha;
soovitab seetõttu mitte teha tulevikus 
koostööd peamiselt ainult ÜROga;

Or. nl

Muudatusettepanek 29
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. juhib tähelepanu sellele, et komisjon 
ei andnud parlamendi raportöörile ECHO 
partnerite lõplikke kirjeldavaid ja 
finantsaruandeid humanitaarmeetmete 
elluviimise kohta pärast Haiti ja Pakistani 
katastroofe 2010. aastal, põhjendades seda 

47. peab kahetsusväärseks tõsiasja, et 
komisjon ei andnud parlamendi 
raportöörile ECHO partnerite lõplikke 
kirjeldavaid ja finantsaruandeid 
humanitaarmeetmete elluviimise kohta 
pärast Haiti ja Pakistani katastroofe 2010. 
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sellega, et need aruanded sisaldasid 
tundlikku teavet ECHO partnerite kohta;
rõhutab, et parlamendil peab olema 
juurdepääs sellistele aruannetele või 
vähemalt peamistele meetmete elluviimise 
tõhususe ja mõjususega seotud faktidele, 
selleks et oleks võimalik hinnata nende 
usaldusväärset finantsjuhtimist;

aastal, põhjendades seda sellega, et need 
aruanded sisaldasid tundlikku teavet 
ECHO partnerite kohta; rõhutab, et 
parlamendil peab olema juurdepääs 
sellistele aruannetele või vähemalt 
peamistele meetmete elluviimise tõhususe 
ja mõjususega seotud faktidele, selleks et 
oleks võimalik hinnata nende 
usaldusväärset finantsjuhtimist; peab 
komisjoni teguviisi tema enda poolt 
kehtestatud läbipaistvuseeskirjade 
rikkumiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 47 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47 a. juhib tähelepanu sellele, et Haitile 
eraldatud abiga seotud probleemide tõttu 
lähetab eelarvekontrollikomisjon Haitisse 
delegatsiooni; 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 48 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48 a. on arvamusel, et abi – ükskõik kas 
see on arenguabi või mitte – on 
subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes alati 
liikmesriike, mitte komisjoni või Euroopa 
Parlamenti puudutav küsimus;
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Or. nl


