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Tarkistus 1
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011 
aiheesta "Kohti parempaa Euroopan 
katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli"4, 
19. tammikuuta 2011 aiheesta "Haitin 
tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: 
humanitaarinen apu ja 
jälleenrakentaminen"5, 10. helmikuuta 
2010 Haitin äskettäisestä 
maanjäristyksestä6 ja 18. tammikuuta 2011 
aiheesta "Yhteisön humanitaarista apua 
koskevan konsensuksen täytäntöönpano: 
toimintasuunnitelman väliarviointi ja 
tulevat toimet"7 antamansa 
päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2011 
aiheesta "Kohti parempaa Euroopan 
katastrofiapua: pelastuspalvelun ja 
humanitaarisen avun rooli"4, 
19. tammikuuta 2011 aiheesta "Haitin 
tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: 
humanitaarinen apu ja 
jälleenrakentaminen"5, 10. helmikuuta 
2010 Haitin äskettäisestä 
maanjäristyksestä6, 18. joulukuuta 2007 
allekirjoitetusta humanitaarista apua 
koskevasta eurooppalaisesta 
konsensuksesta ja 18. tammikuuta 2011 
aiheesta "Yhteisön humanitaarista apua 
koskevan konsensuksen täytäntöönpano: 
toimintasuunnitelman väliarviointi ja 
tulevat toimet"7 antamansa 
päätöslauselmat,

Or. en

Tarkistus 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa esitetyn näkemyksen, 
että ennakkotarkastukset, seuranta- ja 
valvontajärjestelmä, jälkitarkastukset sekä 
ECHOn sisäinen tarkastus toimivat kaiken 
kaikkiaan yleensä tehokkaasti; painottaa 

2. palauttaa mieliin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa esitetyn näkemyksen, 
että ennakkotarkastukset, seuranta- ja 
valvontajärjestelmä, jälkitarkastukset sekä 
ECHOn sisäinen tarkastus toimivat kaiken 
kaikkiaan yleensä tehokkaasti; painottaa, 
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samalla, että kaikissa näissä osatekijöissä 
on kuitenkin parantamisen varaa;

että kaikissa näissä osatekijöissä on 
kuitenkin parantamisen varaa;

Or. en

Tarkistus 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä kumppanuudesta 
vuonna 2008 tehdyn puitesopimuksen 
entistä suurempaa joustavuutta ja 
tehokkuutta verrattuna vuoden 2005 
puitesopimukseen: toimintamalli on entistä 
tuloskeskeisempi, on otettu käyttöön A- ja 
P-valvontamekanismit ja ohjeistamalla on 
yksinkertaistettu ja selkeytetty 
menettelyitä; kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen toimia yhteistyön 
tehostamiseksi puitesopimuksen tehneiden 
kumppanien kanssa vuonna 2012 
tehtävässä uudessa puitesopimuksessa; 
painottaa, että siihen asti vastuullisuuden 
ja seurattavuuden korkea taso voidaan 
turvata parantamalla yhteistyötä ja 
vähentämällä liiallista hallintotaakkaa;

4. pitää myönteisenä kumppanuudesta 
vuonna 2008 tehdyn puitesopimuksen 
entistä suurempaa joustavuutta ja 
tehokkuutta verrattuna vuoden 2005 
puitesopimukseen: toimintamalli on entistä 
tuloskeskeisempi, on otettu käyttöön A- ja 
P-valvontamekanismit ja ohjeistamalla on 
yksinkertaistettu ja selkeytetty 
menettelyitä; kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen toimia yhteistyön 
tehostamiseksi puitesopimuksen tehneiden 
kumppanien kanssa vuonna 2012 
tehtävässä uudessa puitesopimuksessa; 
painottaa, että vastuullisuuden ja 
seurattavuuden korkea taso voitaisiin
turvata parantamalla yhteistyötä ja 
vähentämällä liiallista hallintotaakkaa;

Or. en

Tarkistus 4
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä kumppanuudesta 
vuonna 2008 tehdyn puitesopimuksen 
entistä suurempaa joustavuutta ja 

4. pitää myönteisenä kumppanuudesta 
vuonna 2008 tehdyn puitesopimuksen 
entistä suurempaa joustavuutta ja 
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tehokkuutta verrattuna vuoden 2005 
puitesopimukseen: toimintamalli on entistä 
tuloskeskeisempi, on otettu käyttöön A- ja 
P-valvontamekanismit ja ohjeistamalla on 
yksinkertaistettu ja selkeytetty 
menettelyitä; kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen toimia yhteistyön 
tehostamiseksi puitesopimuksen tehneiden 
kumppanien kanssa vuonna 2012 
tehtävässä uudessa puitesopimuksessa; 
painottaa, että siihen asti vastuullisuuden ja 
seurattavuuden korkea taso voidaan turvata 
parantamalla yhteistyötä ja vähentämällä 
liiallista hallintotaakkaa;

tehokkuutta verrattuna vuoden 2005 
puitesopimukseen: toimintamalli on entistä 
tuloskeskeisempi, on otettu käyttöön A- ja 
P-valvontamekanismit ja ohjeistamalla on 
yksinkertaistettu ja selkeytetty 
menettelyitä; kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen toimia yhteistyön 
tehostamiseksi puitesopimuksen tehneiden 
kumppanien kanssa vuonna 2012 
tehtävässä uudessa puitesopimuksessa; 
painottaa, että siihen asti vastuullisuuden ja 
seurattavuuden korkea taso voidaan turvata 
parantamalla yhteistyötä ja vähentämällä 
kumppanuuspuitesopimuksen tehneiden 
yhteistyökumppanien liiallista 
hallintotaakkaa;

Or. en

Tarkistus 5
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota parantamaan 
menetelmiä ja käytäntöjä, joita sovelletaan 
arvioitaessa, täyttääkö mahdollinen 
yhteistyökumppani puitesopimuksen 
tekemisen edellytykset; muistuttaa, että 
kokemukset vuoden 2008 puitesopimusta 
edeltävältä ajalta osoittivat, että 
kumppaneille myönteinen ensivaiheen 
arviointi, joka perustui P-
valvontamekanismiin sekä niiden sisäisten 
valvontajärjestelmien luotettavuuteen ja 
taloudelliseen vakauteen, oli liian 
optimistinen; muistuttaa, että vuoden 2008 
puitesopimuksen mukaisesti tehdyn 
arvioinnin johdosta monet kumppaneista 
jouduttiin laskemaan alempaan luokkaan 
A-kumppaneiksi eli A-
valvontamekanismin piiriin;

5. kehottaa komissiota parantamaan 
menetelmiä ja käytäntöjä, joita sovelletaan 
arvioitaessa, täyttääkö mahdollinen 
yhteistyökumppani puitesopimuksen 
tekemisen edellytykset; muistuttaa, että 
kokemukset vuoden 2008 puitesopimusta 
edeltävältä ajalta osoittivat, että 
kumppaneille myönteinen ensivaiheen 
arviointi, joka perustui P-
valvontamekanismiin sekä niiden sisäisten 
valvontajärjestelmien luotettavuuteen ja 
taloudelliseen vakauteen, oli liian 
optimistinen; toteaa, että kumppanien 
päästyä ensivaiheen arvioinnin 
perusteella P-valvontamekanismin piiriin 
niiden sisäiset valvontajärjestelmät 
tarkastetaan harvemmin, ne saavat 
käyttää omia hankintamenettelyjään ja 
niiden toimiin ei sovelleta sopimuksessa 
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vahvistettuja rahoitusta koskevia 
rajoituksia; muistuttaa, että vuoden 2008 
puitesopimuksen mukaisesti tehdyn 
arvioinnin johdosta monet kumppaneista
jouduttiin laskemaan alempaan luokkaan 
A-kumppaneiksi eli A-
valvontamekanismin piiriin;

Or. en

Tarkistus 6
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
yhteistyökumppanit korjaavat ripeästi 
niiden järjestelmien säännöllisissä 
tarkastuksissa havaitut puutteet ja että 
tarvittaviin toimiin ryhdytään, jos puutteet 
jäävät korjaamatta; muistuttaa, että 
ulkoisten tarkastajien on pyrittävä 
parantamaan entisestään kumppaneille 
antamiensa suositusten laatua ja otettava 
huomioon näiden erityisrakenteet, sillä 
näin voidaan varmistaa suositusten 
hyväksyminen ja toimeenpanon 
onnistuminen;

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
yhteistyökumppanit korjaavat ripeästi 
niiden järjestelmien säännöllisissä 
tarkastuksissa havaitut puutteet ja että 
tarvittaviin toimiin ryhdytään, jos puutteet 
jäävät korjaamatta; muistuttaa, että 
ulkoisten tarkastajien on pyrittävä 
parantamaan entisestään kumppaneille 
antamiensa suositusten laatua ja otettava 
huomioon näiden erityisrakenteet, sillä 
näin voidaan varmistaa suositusten 
hyväksyminen ja toimeenpanon 
onnistuminen; korostaa, että 
humanitaarisia avustustoimia koskevien 
ehdotusten arviointiin liittyvää 
dokumentointia on yleisten vertailujen 
mahdollistamiseksi edelleen parannettava 
ehdotuksia yhtenäistämällä ja 
standardoimalla;

Or. en
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Tarkistus 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. uskoo, että nykyisten tarkastus- ja 
seurantamekanismien ansiosta 
puitesopimuksen tehneiden kumppanien 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
arvioinnissa vastuunotto vaikuttaa 
paremmalta kuin YK-kumppanien 
tapauksessa;

7. uskoo, että nykyisten tarkastus- ja 
seurantamekanismien ansiosta 
puitesopimuksen tehneiden kumppanien 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
arvioinnissa vastuunotto vaikuttaa 
paremmalta kuin YK-kumppanien 
tapauksessa; huomauttaa kuitenkin, että 
kansainvälistä organisaatiota, kuten 
YK:ta, ei voi verrata puitesopimuksen 
tehneisiin kumppaneihin;

Or. en

Tarkistus 8
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. huomauttaa, että yhteistyössä 
hallinnoitujen EU:n varojen valvonnan ja 
seurannan ehdoissa ja toteutuksessa on 
havaittu vakavia puutteita; kehottaa 
painokkaasti komissiota sopimaan etenkin 
YK:n järjestöjen kanssa toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan YK:n elinten 
toteuttamien tarkastusten luotettavuus ja 
lujitetaan ja lisätään nykyisistä, myös 
paikan päällä suoritettavista tarkastuksista 
saatavaa varmuutta;

9. huomauttaa, että yhteistyössä 
hallinnoitujen EU:n varojen valvonnan ja 
seurannan ehdoissa ja toteutuksessa on 
havaittu vakavia puutteita; kehottaa 
painokkaasti komissiota sopimaan etenkin 
YK:n järjestöjen kanssa toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan YK:n elinten 
toteuttamien tarkastusten luotettavuus ja 
vaikuttavuus sekä lujitetaan ja lisätään 
nykyisistä, myös paikan päällä 
suoritettavista tarkastuksista saatavaa 
varmuutta huomattavasti;

Or. nl
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Tarkistus 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. muistuttaa, että varainhoitoasetuksen 
meneillään olevan tarkistamisen tuloksena
YK:n ja kansainvälisten järjestöjen kautta 
ohjattuja EU:n varoja hallinnoidaan
välillisesti;

10. muistuttaa, että varainhoitoasetuksen 
meneillään olevan tarkistamisen 
perusteella esitetään, että YK:n ja 
kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattuja 
EU:n varoja hallinnoidaan välillisesti;

Or. en

Tarkistus 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että EU:n varojen välillisen 
hallinnoinnin mahdollistavat valvonnalle 
asetettavat vaatimukset on 
yhdenmukaistettava yhteisen hallinnoinnin 
valvontavaatimusten kanssa; painottaa, 
että ECHOn kumppaneilta on edellytettävä
yhtä suurta vastuullisuutta, kun ne 
hallinnoivat välillisesti EU:n varoja, ja että 
niiden on etenkin toimitettava komissiolle
varainhoitoasetusta koskevan komission 
ehdotuksen 57 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut asiakirjat; korostaa, että EU:n 
talousarviosta rahoitettujen toimien 
moitteettoman varainhoidon 
varmistaminen edellyttää ehdottomasti
oikeutta tutustua ECHOn kumppanien 
tarkastuskertomuksiin;

11. painottaa, että EU:n varojen välillisen 
hallinnoinnin mahdollistavien valvonnalle 
asetettavien vaatimusten on oltava yhtä 
tiukkoja kuin yhteisen hallinnoinnin 
valvontavaatimusten; toivoo, että ECHOn 
kumppaneilta edellytetään yhtä suurta 
vastuullisuutta, kun ne hallinnoivat 
välillisesti EU:n varoja, kuin
varainhoitoasetusta koskevan komission 
ehdotuksen 57 artiklan 5 kohdassa; vaatii 
lisäksi EU:n talousarviosta rahoitettujen 
toimien moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi oikeutta tutustua ECHOn 
kumppanien tarkastuskertomuksiin;

Or. en
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Tarkistus 11
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tarkastusten tulokset on 
toimitettava nopeasti vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle; toteaa, että 
tämä ei estä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
petostentorjuntavirastoa harjoittamasta 
toimivaltaansa;

12. korostaa, että tarkastusten tulokset on 
toimitettava nopeasti vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle; toteaa, että 
tämä ei estä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
petostentorjuntavirastoa harjoittamasta 
toimivaltaansa; edellyttää 
tilintarkastustuomioistuimen ja/tai 
petostentorjuntaviraston aloittavan 
välittömästi tutkimukset, jos tarkastusten 
tulokset jäävät kokonaan tai osittain 
toimittamatta;

Or. nl

Tarkistus 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee YK:n kertomusten 
ylimalkaisuutta, sillä niissä ei kerrota 
riittävästi tuloksista; huomauttaa, että 
koska YK soveltaa yhtenäisen 
tarkastusmallin periaatetta ja koska 
komission suorittaman valvonnan laajuus 
rajoittuu tarkastuksiin ja seurantaan, YK:n 
kertomukset ovat silti keskeinen tietolähde, 
kun pyritään varmistamaan vastuullisuus ja 
seurattavuus;

13. pitää valitettavana YK:n kertomusten 
yleisluonteisuutta, sillä niissä ei kerrota 
riittävästi tuloksista; huomauttaa, että 
koska YK soveltaa yhtenäisen 
tarkastusmallin periaatetta ja koska 
komission suorittaman valvonnan laajuus 
rajoittuu tarkastuksiin ja seurantaan, YK:n 
kertomukset ovat silti keskeinen tietolähde, 
kun pyritään varmistamaan vastuullisuus ja 
seurattavuus;

Or. en
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Tarkistus 13
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
YK:n kertomuksissa on riittävästi tietoa 
hankkeiden tuloksista eli tuotoksista ja 
vaikuttavuudesta asianomaiselta 
raportointiajalta; painottaa, että 
raportointikriteereihin on aina sisällytettävä 
mitattavissa olevia tuotos- ja 
vaikutusindikaattoreita; pahoittelee, että 
ECHOn toimittaessa vastauksia Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyihin 
erityiskertomusta nro 15/2009 varten yli 
70 prosentissa vastauksia ilmeni, että YK:n 
kertomukset annettiin myöhässä;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
YK:n kertomuksissa on riittävästi tietoa 
hankkeiden tuloksista eli tuotoksista ja 
vaikuttavuudesta asianomaiselta 
raportointiajalta; painottaa, että 
raportointikriteereihin on aina sisällytettävä 
mitattavissa olevia tuotos- ja 
vaikutusindikaattoreita; pahoittelee, että 
ECHOn toimittaessa vastauksia Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyihin 
erityiskertomusta nro 15/2009 varten yli 
70 prosentissa vastauksia ilmeni, että YK:n 
kertomukset annettiin myöhässä; pitää 
YK:n toimintaa moitittavana;

Or. nl

Tarkistus 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
YK:n kertomuksissa on riittävästi tietoa 
hankkeiden tuloksista eli tuotoksista ja 
vaikuttavuudesta asianomaiselta 
raportointiajalta; painottaa, että 
raportointikriteereihin on aina sisällytettävä 
mitattavissa olevia tuotos- ja 
vaikutusindikaattoreita; pahoittelee, että 
ECHOn toimittaessa vastauksia Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyihin 
erityiskertomusta nro 15/2009 varten yli 
70 prosentissa vastauksia ilmeni, että YK:n 
kertomukset annettiin myöhässä;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
YK:n kertomuksissa on riittävästi tietoa 
hankkeiden tuloksista eli tuotoksista ja 
vaikuttavuudesta asianomaiselta 
raportointiajalta; painottaa, että 
raportointikriteereihin on aina sisällytettävä 
mitattavissa olevia tuotos- ja 
vaikutusindikaattoreita; pahoittelee, että 
ECHOn toimittaessa vastauksia Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyihin 
erityiskertomusta nro 15/2009 varten yli 
70 prosentissa vastauksia ilmeni, että YK:n 
kertomukset annettiin myöhässä, ja pyytää 
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komissiota kertomaan viimeisimmät 
tilannetiedot;

Or. en

Tarkistus 15
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. panee merkille, että 
ulkosuhdehallinto ei juuri ole hyötynyt 
ECHOn päätoimipaikan 
henkilöstömäärän kasvusta vuonna 2010 
(247:stä 289:ään);

Or. en

Tarkistus 16
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pahoittelee vaikeuksia, joihin Euroopan
tilintarkastustuomioistuin on törmännyt 
arvioidessaan tietoja YK-kumppaneiden 
toteuttamista toimista; muistuttaa, että 
rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn 
puitesopimuksen tarkastuslausekkeen 
mukaan EU ja siten myös 
tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä 
paikan päällä varainhoidon tarkastuksia ja 
että YK:n on annettava niiden käyttöön 
kaikki tarvittavat varainhoitoa koskevat 
tiedot; painottaa, että YK:n on 
huolehdittava tilintarkastustuomioistuimen 
tiedonsaannista ja pantava näin täytäntöön 
rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn 

16. pahoittelee vaikeuksia, joihin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin on törmännyt 
arvioidessaan tietoja YK-kumppaneiden 
toteuttamista toimista; muistuttaa, että 
rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn 
puitesopimuksen tarkastuslausekkeen 
mukaan EU ja siten myös 
tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä 
paikan päällä varainhoidon tarkastuksia ja 
että YK:n on annettava niiden käyttöön 
kaikki tarvittavat varainhoitoa koskevat 
tiedot; painottaa, että YK:n on 
huolehdittava tilintarkastustuomioistuimen 
tiedonsaannista ja pantava näin täytäntöön 
rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn 
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puitesopimuksen tarkastuslauseke; puitesopimuksen tarkastuslauseke;
korostaa, että jos YK ei paranna 
lähiaikoina tapojaan, EU voi harkita 
mahdollisuutta vähentää YK:n kautta 
antamaansa apua tai jopa lopettaa sen 
kokonaan;

Or. nl

Tarkistus 17
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. iloitsee Maailman elintarvikeohjelman 
(WFP) kanssa käytyjen keskustelujen 
myönteisistä tuloksista, joiden johdosta 
WFP muutti sääntöjään siten, että ECHO 
saa käyttöönsä sen sisäiset 
tarkastuskertomukset; kehottaa ECHOa 
käynnistämään viipymättä vastaavat 
neuvottelut muiden YK-järjestöjen kanssa, 
jotta niiden sisäisiin tarkastuskertomuksiin 
voidaan tutustua vaivatta ja ilman 
byrokratiaa; kehottaa komissiota 
tiedottamaan asiasta vastaaville Euroopan 
parlamentin valiokunnille puolivuosittain 
neuvottelujen edistymisestä; painottaa, että 
kaikki sisäiset tarkastuskertomukset olisi 
asetettava komission saataville sähköisesti 
eikä vain asianomaisten YK-järjestöjen 
toimitiloissa;

17. iloitsee Maailman elintarvikeohjelman 
(WFP) sekä YK:n lastenavun rahaston 
(UNICEF) kanssa käytyjen keskustelujen 
myönteisistä tuloksista, joiden johdosta 
WFP ja UNICEF muuttivat sääntöjään 
siten, että ECHO saa käyttöönsä niiden
sisäiset tarkastuskertomukset; kehottaa 
ECHOa käynnistämään viipymättä 
vastaavat neuvottelut muiden YK-
järjestöjen kanssa, jotta niiden sisäisiin 
tarkastuskertomuksiin voidaan tutustua 
vaivatta ja ilman byrokratiaa; kehottaa 
komissiota tiedottamaan asiasta vastaaville 
Euroopan parlamentin valiokunnille 
puolivuosittain neuvottelujen 
edistymisestä; painottaa, että kaikki sisäiset 
tarkastuskertomukset olisi asetettava 
komission saataville sähköisesti eikä vain 
asianomaisten YK-järjestöjen toimitiloissa;

Or. en
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Tarkistus 18
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää ansioituneena 
suuronnettomuuksien yhteydessä 
annettavaan apuun liittyviä 
tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkastuksia 
käsittelevää työryhmää, joka asetettiin 
ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen 
järjestön (INTOSAI) yhteyteen ja jonka 
puheenjohtajana toimii Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen; 
palauttaa mieliin sen kaksi päätavoitetta: i) 
ohjeiden ja hyvien käytäntöjen 
vahvistaminen ja niihin perustuvan 
yhtenäisen mallin laatiminen raportointia 
varten sekä ii) ohjeiden ja hyvien 
käytäntöjen vahvistaminen 
suuronnettomuuksien yhteydessä 
annettavan avun tarkastuksia varten;

19. pitää ansioituneena 
suuronnettomuuksien yhteydessä 
annettavaan apuun liittyviä 
tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkastuksia 
käsittelevää työryhmää, joka asetettiin 
ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen 
järjestön (INTOSAI) yhteyteen ja jonka 
puheenjohtajana toimii Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen; 
palauttaa mieliin sen kaksi päätavoitetta: i) 
ohjeiden ja hyvien käytäntöjen 
vahvistaminen ja niihin perustuvan 
yhtenäisen mallin laatiminen raportointia 
varten sekä ii) ohjeiden ja hyvien 
käytäntöjen vahvistaminen 
suuronnettomuuksien yhteydessä 
annettavan avun tarkastuksia varten;
huomauttaa samalla, että on varsin 
surullista, että tällainen työryhmä on 
perustettava, sillä se merkitsee tilanteen 
olevan kaikkea muuta kuin ruusuinen;

Or. nl

Tarkistus 19
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. huomauttaa, että Pohjois-Koreassa 
vuoden 2006 lopulla paljastunut 
humanitaariseen ja kehitysapuun 
osoitettujen YK:n varojen väärinkäyttö 
maan hallituksen toimesta antoi 
kimmokkeen laajaan kritiikkiin, joka 

21. huomauttaa, että Pohjois-Koreassa 
vuoden 2006 lopulla paljastunut 
humanitaariseen ja kehitysapuun 
osoitettujen YK:n varojen väärinkäyttö 
maan hallituksen toimesta antoi 
kimmokkeen laajaan kritiikkiin, joka 
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kohdistui YK:n varainhoidon 
seurattavuuden, vastuullisuuden, 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
puutteeseen; pahoittelee, että YK:n 
uudistuksessa ei ole vielä mainittavasti 
edistytty seurattavuuden ja vastuullisuuden 
alalla; painottaa, että EU:n jäsenvaltioiden 
on osoitettava lujempaa poliittista tahtoa, 
määrätietoisuutta ja johdonmukaisuutta, 
jotta uudistus etenee ja vastuullisuus 
lisääntyy; pyytää unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
priorisoimaan tämän ongelman ja 
edistämään sen ratkaisemista;

kohdistui YK:n varainhoidon 
seurattavuuden, vastuullisuuden, 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
puutteeseen; pahoittelee, että YK:n 
uudistuksessa ei ole vielä mainittavasti 
edistytty seurattavuuden ja vastuullisuuden 
alalla; painottaa, että komission ja 
Euroopan parlamentin on osoitettava 
lujempaa poliittista tahtoa, 
määrätietoisuutta ja johdonmukaisuutta, 
jotta uudistus etenee ja vastuullisuus 
lisääntyy; pyytää unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
priorisoimaan tämän ongelman ja 
edistämään sen ratkaisemista; kiinnittää 
huomiota mahdollisuuteen luopua 
(kokonaan tai osittain) YK:lle 
annettavasta taloudellisesta tuesta;

Or. nl

Tarkistus 20
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että 
kumppanuuspuitesopimuksen tehneiden 
yhteistyökumppanien on ratkaistava 
seuraavat ongelmat: asianmukaisten 
sisäisten valvontamekanismien 
käyttöönotto, kustannusten 
kohdentamisjärjestelmien ja niiden 
seurattavuuden parantaminen, 
kirjanpitojärjestelmien puutteiden 
korjaaminen ja johdon sitoutuminen 
laatustandardeihin, 
riskinhallintamenettelyjen kehittäminen 
koko organisaatiolle sekä petoksiin ja 
lahjontaan liittyvistä riskeistä 
tiedottaminen;

25. panee merkille, että 
kumppanuuspuitesopimuksen tehneiden 
yhteistyökumppanien on ratkaistava 
seuraavat ongelmat: asianmukaisten 
sisäisten valvontamekanismien 
käyttöönotto, kustannusten 
kohdentamisjärjestelmien ja niiden 
seurattavuuden parantaminen, 
kirjanpitojärjestelmien puutteiden 
korjaaminen lopullisesti, johdon 
sitoutuminen laatustandardeihin, 
riskinhallintamenettelyjen kehittäminen 
koko organisaatiolle sekä petoksiin ja 
lahjontaan liittyvistä riskeistä 
tiedottaminen;

Or. en
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Tarkistus 21
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. uskoo, että avunsaajien tehokas ja 
jatkuva mukanaolo avun hallinnoinnissa 
kuuluu olennaisiin edellytyksiin 
humanitaaristen toimien laadukkaalle ja 
ripeälle toteutukselle etenkin 
pitkäkestoisissa kriiseissä; huomauttaa, että 
monestikaan ei ole käytössä virallisia 
järjestelyitä, joilla avunsaajan valitukset tai 
palaute saataisiin välitettyä asianomaiselle 
kumppanille; painottaa, että tämä on 
tärkeää, kun halutaan parantaa 
vaikuttavuutta ja vastuullisuutta sekä estää 
mahdollinen avustustarvikkeiden 
väärinkäyttö; vaatii ECHOa ottamaan 
viipymättä käyttöön mainitunkaltaiset 
järjestelyt;

27. uskoo, että avunsaajien tehokas ja 
jatkuva mukanaolo avun hallinnoinnissa 
kuuluu olennaisiin edellytyksiin 
humanitaaristen toimien laadukkaalle ja 
ripeälle toteutukselle etenkin 
pitkäkestoisissa kriiseissä; huomauttaa, että 
monestikaan ei ole käytössä virallisia 
järjestelyitä, joilla avunsaajan valitukset tai 
palaute saataisiin välitettyä asianomaiselle 
kumppanille, tai selkeitä sääntöjä 
ilmiantajien suojelemisesta; painottaa, että 
tämä on tärkeää, kun halutaan parantaa 
vaikuttavuutta ja vastuullisuutta sekä estää 
mahdollinen avustustarvikkeiden 
väärinkäyttö; vaatii ECHOa ottamaan 
viipymättä käyttöön mainitunkaltaiset 
järjestelyt;

Or. en

Tarkistus 22
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. palauttaa mieliin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 15/2009 esitetyn 
näkemyksen, että YK-kumppaneiden 
tapauksessa kumppanien objektiivisen ja 
avoimen valitsemisen strategisia ja 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia ei ole 
riittävästi muunnettu päätöksentekoa 

29. palauttaa mieliin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 15/2009 esitetyn 
näkemyksen, että YK-kumppaneiden 
tapauksessa kumppanien objektiivisen ja 
avoimen valitsemisen strategisia ja 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia ei ole 
riittävästi muunnettu päätöksentekoa 
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tukeviksi käytännön perusteiksi; painottaa, 
että jos YK-kumppani valitaan 
humanitaaristen toimien 
täytäntöönpanijaksi, on osoitettava, että 
tämä toimintamalli on tehokkaampi ja 
vaikuttavampi kuin muut tavat toimittaa 
apua; kehottaa komissiota tekemään 
järjestelmällisesti vaihtoehtoisia 
avuntoimitusmekanismeja koskevia 
muodollisia arviointeja ja vertailuja sekä 
dokumentoimaan ne;

tukeviksi käytännön perusteiksi; painottaa, 
että jos YK-kumppani valitaan 
humanitaaristen toimien 
täytäntöönpanijaksi, on osoitettava, että 
tämä toimintamalli on tehokkaampi ja 
vaikuttavampi kuin muut tavat toimittaa 
apua; kehottaa komissiota tekemään 
järjestelmällisesti vaihtoehtoisia 
avuntoimitusmekanismeja koskevia 
muodollisia arviointeja ja vertailuja sekä 
dokumentoimaan ne; kehottaa komissiota 
olemaan pitämättä YK:ta enää 
automaattisesti "avunantajakumppanina" 
vaan hakemaan vakavissaan myös muita 
mahdollisia kumppaneita;

Or. nl

Tarkistus 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. palauttaa mieliin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 15/2009 esitetyn 
näkemyksen, että YK-kumppaneiden 
tapauksessa kumppanien objektiivisen ja 
avoimen valitsemisen strategisia ja 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia ei ole 
riittävästi muunnettu päätöksentekoa 
tukeviksi käytännön perusteiksi; painottaa, 
että jos YK-kumppani valitaan 
humanitaaristen toimien 
täytäntöönpanijaksi, on osoitettava, että 
tämä toimintamalli on tehokkaampi ja 
vaikuttavampi kuin muut tavat toimittaa 
apua; kehottaa komissiota tekemään 
järjestelmällisesti vaihtoehtoisia
avuntoimitusmekanismeja koskevia
muodollisia arviointeja ja vertailuja sekä 
dokumentoimaan ne;

29. palauttaa mieliin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 15/2009 esitetyn 
näkemyksen, että YK-kumppaneiden 
tapauksessa kumppanien objektiivisen ja 
avoimen valitsemisen strategisia ja 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia ei ole 
riittävästi muunnettu päätöksentekoa 
tukeviksi käytännön perusteiksi; kehottaa 
komissiota tekemään järjestelmällisesti 
YK:n ja muiden kumppanien
avuntoimitusmekanismien välisiä
muodollisia arviointeja sekä 
dokumentoimaan ne;
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Or. en

Tarkistus 24
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
ECHOn määrärahoja on säännöllisesti 
lisätty joko käyttämällä hätäapuvarausta 
tai siirtämällä varoja muista EKR:n 
ulkoisen tuen otsakkeen budjettikohdista; 
pitää talousarvion kasvattamista 
rakenteellisena ongelmana; korostaa 
tarvetta laatia realistinen talousarvio, 
jossa luonnonkatastrofeihin tai 
humanitaarisiin toimiin osoitetaan 
määrärahoja määrärahojen käytöstä 
aikaisempina vuosina kertyneiden 
toistuvien kokemusten perusteella;

Or. en

Tarkistus 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. panee merkille, että ECHO edistää 
katastrofiriskien vähentämistä DIPECHO-
ohjelman avulla ja erottamattomana osana 
humanitaarisia toimia;

35. pitää myönteisenä, että ECHO edistää 
katastrofiriskien vähentämistä DIPECHO-
ohjelman avulla ja erottamattomana osana 
humanitaarisia toimia;

Or. en
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Tarkistus 26
Martin Ehrenhauser

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa ECHOa kohdistamaan 
enemmän huomiota humanitaaristen 
toimien kestävyyteen; vaatii sitä
painottamaan enemmän katastrofiriskien 
vähentämistä ja katastrofivalmiutta, 
lujittamaan riskiväestön 
katastrofikestävyyttä kehittämällä 
valmiuksia, tarjoamalla koulutusta, 
järjestämällä yleisölle suunnattua tiedotusta 
ja ottamalla käyttöön tehokkaat 
ennakkovaroitusjärjestelmät 
katastrofialttiissa kriisimaissa, jotta ne 
voivat reagoida asianmukaisesti;

36. kehottaa ECHOa kohdistamaan 
enemmän huomiota humanitaaristen 
toimien kestävyyteen; vaatii ECHOa ja 
muita asianomaisia komission yksiköitä
painottamaan enemmän katastrofiriskien 
vähentämistä ja katastrofivalmiutta, 
lujittamaan riskiväestön 
katastrofikestävyyttä kehittämällä 
valmiuksia, tarjoamalla koulutusta, 
järjestämällä yleisölle suunnattua tiedotusta 
ja ottamalla käyttöön tehokkaat 
ennakkovaroitusjärjestelmät 
katastrofialttiissa kriisimaissa, jotta ne 
voivat reagoida asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. panee merkille komission merkittävän 
tuen OCHAlle; pitää valitettavana, että 
Haitin ja Pakistanin kokemukset osoittivat 
korostetun selvästi, ettei OCHAlla 
nykyisellään ole riittävästi 
koordinointivalmiuksia; painottaa, että 
OCHAn kykyä selviytyä 
koordinointitehtävästään heikensi 
riittämätön, alhaisen kapasiteetin 
tarvearviointi ja vain osittain 
toimintakykyiset sähköiset laitteet, joita 
tarvittiin tietojen käsittelyyn;

45. panee merkille komission merkittävän 
tuen OCHAlle; pitää valitettavana, että 
Haitin ja Pakistanin kokemukset osoittivat 
korostetun selvästi, ettei OCHAlla 
nykyisellään ole riittävästi 
koordinointivalmiuksia; painottaa, että 
OCHAn kykyä selviytyä 
koordinointitehtävästään heikensi 
riittämätön, alhaisen kapasiteetin 
tarvearviointi ja vain osittain 
toimintakykyiset sähköiset laitteet, joita 
tarvittiin tietojen käsittelyyn;
suositteleekin, ettei OCHAn 
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kanssa/välityksellä enää työskennellä;

Or. nl

Tarkistus 28
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. toteaa, että komissio on tukenut YK:ta 
merkittävästi klusterijärjestelmän 
kehitystyössä ja täytäntöönpanossa; 
korostaa, että Haitin ja Pakistanin 
katastrofit paljastivat, että sen 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
koordinointia on vielä parannettava 
merkittävästi ja että sitoutumista ja 
vastuullisuutta on lisättävä;

46. toteaa, että komissio on tukenut YK:ta 
merkittävästi klusterijärjestelmän 
kehitystyössä ja täytäntöönpanossa; 
korostaa, että Haitin ja Pakistanin 
katastrofit paljastivat, että sen 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
koordinointia on vielä parannettava 
merkittävästi ja että sitoutumista ja 
vastuullisuutta on lisättävä; suositteleekin, 
ettei jatkossa työskennellä ensisijaisesti 
YK:n kanssa;

Or. nl

Tarkistus 29
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. huomauttaa, että komissio kieltäytyi 
toimittamasta Euroopan parlamentin 
esittelijälle lopullista selontekoa ja ECHOn 
yhteistyökumppanien rahoituskertomuksia 
humanitaaristen toimien toteutuksesta 
Haitin ja Pakistanin vuoden 2010 
katastrofien jälkeen vedoten siihen, että ne 
sisältävät arkaluonteisia tietoja ECHOn 
kumppaneista; painottaa, että Euroopan 
parlamentin on saatava tutustua 

47. pahoittelee, että komissio kieltäytyi 
toimittamasta Euroopan parlamentin 
esittelijälle lopullista selontekoa ja ECHOn 
yhteistyökumppanien rahoituskertomuksia 
humanitaaristen toimien toteutuksesta 
Haitin ja Pakistanin vuoden 2010 
katastrofien jälkeen vedoten siihen, että ne 
sisältävät arkaluonteisia tietoja ECHOn 
kumppaneista; painottaa, että Euroopan 
parlamentin on saatava tutustua 
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mainitunkaltaisiin kertomuksiin tai 
vähintäänkin tärkeimpiin tietoihin, jotka 
kertovat toimien toteutuksen tehokkuudesta 
ja vaikuttavuudesta, jotta se voi arvioida 
niiden varainhoidon moitteettomuutta;

mainitunkaltaisiin kertomuksiin tai 
vähintäänkin tärkeimpiin tietoihin, jotka 
kertovat toimien toteutuksen tehokkuudesta 
ja vaikuttavuudesta, jotta se voi arvioida 
niiden varainhoidon moitteettomuutta;
katsoo komission toiminnan rikkovan 
selvästi sen omia avoimuussääntöjä;

Or. nl

Tarkistus 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. huomauttaa, että talousarvion 
valvontavaliokunta aikoo lähettää 
valtuuskunnan Haitiin maalle annettuun 
apuun liitettyjen ongelmien vuoksi;

Or. en

Tarkistus 31
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
48 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48 a. katsoo myös, että avustaminen 
kehitysavun muodossa tai muulla tavoin 
ei toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ole 
komission tai Euroopan parlamentin vaan 
jäsenvaltioiden tehtävä;

Or. nl


