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Grozījums Nr. 1
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
4. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā iepriekšējo 2011. gada 
26. septembra rezolūciju par Eiropas 
reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu 
gadījumos — civilās aizsardzības un 
humānās palīdzības nozīme4, 2011. gada 
19. janvāra rezolūciju par stāvokli Haiti 
gadu pēc zemestrīces — humanitārā 
palīdzība un rekonstrukcija5, 2010. gada 
10. februāra rezolūciju par neseno 
zemestrīci Haiti6, 2011. gada 18. janvāra 
rezolūciju par Eiropas konsensa par 
humāno palīdzību īstenošanu — rīcības 
plāna vidusposma pārskatīšanu un 
turpmākajiem soļiem7;

ņemot vērā iepriekšējo 2011. gada 
26. septembra rezolūciju par Eiropas 
reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu 
gadījumos — civilās aizsardzības un 
humānās palīdzības nozīme4, 2011. gada 
19. janvāra rezolūciju par stāvokli Haiti 
gadu pēc zemestrīces — humanitārā 
palīdzība un rekonstrukcija5, 2010. gada 
10. februāra rezolūciju par neseno 
zemestrīci Haiti6, 2007. gada 18. decembra 
rezolūciju par Eiropas konsensu par 
humānās palīdzības sniegšanu,
2011. gada 18. janvāra rezolūciju par 
Eiropas konsensa par humāno palīdzību 
īstenošanu — rīcības plāna vidusposma 
pārskatīšanu un turpmākajiem soļiem7;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina par Eiropas Revīzijas palātas 
(ECA) atzinumu un tās gada pārskatiem, 
saskaņā ar kuriem vispārējās ex-ante 
kontroles, uzraudzības un pārraudzības 
sistēmas, ex-post revīzijas pasākums, 
ECHO iekšējās revīzijas funkcijas tiek 
novērtētas kā kopumā efektīvas; tomēr 
uzsver, ka attiecībā uz visiem šiem 
aspektiem pastāv uzlabošanas iespējas;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē uzlaboto elastīgumu un 
efektivitāti, ko sekmēja 2008. gada FPA 
salīdzinājumā ar 2005. gada FPA, 
piemēram, vairāk uz rezultātiem orientēto 
pieeju, A un P kontroles mehānismu 
ieviešanu, vienkāršošanu un lielāko 
skaidrību, sagatavojot vadlīnijas; aicina 
Komisiju turpināt pilnveidot pasākumus, ar 
ko tiek uzlabota sadarbības efektivitāte ar 
FPA partneriem, izmantojot 2012. gadā 
gaidāmo FPA; uzsver, ka tikmēr sadarbības 
efektivitātes uzlabošanai un pārmērīgā 
administratīvā sloga mazināšanai 
jānodrošina augsts pārskatatbildības un 
pārredzamības līmenis;

4. atzinīgi vērtē uzlaboto elastīgumu un 
efektivitāti, ko sekmēja 2008. gada FPA 
salīdzinājumā ar 2005. gada FPA, 
piemēram, vairāk uz rezultātiem orientēto 
pieeju, A un P kontroles mehānismu 
ieviešanu, vienkāršošanu un lielāko 
skaidrību, sagatavojot vadlīnijas; aicina 
Komisiju turpināt pilnveidot pasākumus, ar 
ko tiek uzlabota sadarbības efektivitāte ar 
FPA partneriem, izmantojot 2012. gadā 
gaidāmo FPA; uzsver, ka tikmēr sadarbības 
efektivitātes uzlabošanai un pārmērīgā 
administratīvā sloga mazināšanai būtu 
jānodrošina augsts pārskatatbildības un 
pārredzamības līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē uzlaboto elastīgumu un 
efektivitāti, ko sekmēja 2008. gada FPA 
salīdzinājumā ar 2005. gada FPA, 
piemēram, vairāk uz rezultātiem orientēto 
pieeju, A un P kontroles mehānismu 
ieviešanu, vienkāršošanu un lielāko 
skaidrību, sagatavojot vadlīnijas; aicina 
Komisiju turpināt pilnveidot pasākumus, ar 

4. atzinīgi vērtē uzlaboto elastīgumu un 
efektivitāti, ko sekmēja 2008. gada FPA 
salīdzinājumā ar 2005. gada FPA, 
piemēram, vairāk uz rezultātiem orientēto 
pieeju, A un P kontroles mehānismu 
ieviešanu, vienkāršošanu un lielāko 
skaidrību, sagatavojot vadlīnijas; aicina 
Komisiju turpināt pilnveidot pasākumus, ar 
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ko tiek uzlabota sadarbības efektivitāte ar 
FPA partneriem, izmantojot 2012. gadā 
gaidāmo FPA; uzsver, ka tikmēr sadarbības 
efektivitātes uzlabošanai un pārmērīgā 
administratīvā sloga mazināšanai 
jānodrošina augsts pārskatatbildības un 
pārredzamības līmenis;

ko tiek uzlabota sadarbības efektivitāte ar 
FPA partneriem, izmantojot 2012. gadā 
gaidāmo FPA; uzsver, ka tikmēr sadarbības 
efektivitātes uzlabošanai un pārmērīgā 
administratīvā sloga mazināšanai attiecībā 
uz FPA partneriem jānodrošina augsts 
pārskatatbildības un pārredzamības 
līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju uzlabot metodes un 
praksi, kas tiek pielietota, novērtējot, vai 
potenciālais partneris var vai nevar 
pretendēt uz FPA; atgādina, ka pieredze 
pirms 2008. gada FPA parakstīšanas rāda, 
ka sākotnējais novērtējums par labu 
partneriem P kontroles mehānisma
ietvaros, kas balstās uz to iekšējās 
kontroles sistēmu uzticamību un finansiālo 
stabilitāti, bija pārāk optimistisks; atgādina, 
ka 2008. gada FPA ietvaros veiktā 
novērtējuma rezultātā daudzi no tiem bija 
jānovērtē zemāk — par A partneriem, tas 
ir, A kontroles mehānisma ietvaros;

5. aicina Komisiju uzlabot metodes un 
praksi, kas tiek pielietota, novērtējot, vai 
potenciālais partneris var vai nevar 
pretendēt uz FPA; atgādina, ka pieredze 
pirms 2008. gada FPA parakstīšanas rāda, 
ka sākotnējais novērtējums par labu 
partneriem P kontrolmehānisma ietvaros, 
kas balstās uz to iekšējās kontroles sistēmu 
uzticamību un finansiālo stabilitāti, bija 
pārāk optimistisks; norāda, ka pēc šā 
statusa piešķiršanas, balstoties uz 
sākotnēju novērtējumu, attiecībā uz 
partneriem, kuriem piemēro 
P kontrolmehānismu, retāk veic , iekšējās 
kontroles sistēmu revīzijas, atļauj 
izmantot savas līguma slēšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras un uz to 
darbībām neattiecina finansējuma līguma 
ierobežojumus; atgādina, ka 2008. gada 
FPA ietvaros veiktā novērtējuma rezultātā 
daudzi no tiem bija jānovērtē zemāk — par 
A partneriem, tas ir, A kontroles 
mehānisma ietvaros;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
regulārajās partneru sistēmu revīzijās 
konstatētos trūkumus partneri laicīgi 
novērš un ka pretējā gadījumā tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi; atgādina, ka 
ārējiem revidentiem jāturpina darbs pie 
savu ieteikumu partneriem kvalitātes 
uzlabošanas, ņemot vērā partneru 
specifiskās struktūras, lai nodrošinātu to 
īstenošanas akceptēšanu un iespējamību;

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
regulārajās partneru sistēmu revīzijās 
konstatētos trūkumus partneri laicīgi 
novērš un ka pretējā gadījumā tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi; atgādina, ka 
ārējiem revidentiem jāturpina darbs pie 
savu ieteikumu partneriem kvalitātes 
uzlabošanas, ņemot vērā partneru 
specifiskās struktūras, lai nodrošinātu to 
īstenošanas akceptēšanu un iespējamību;
uzsver, ka ir nepieiešami papildu 
uzlabojumi priekšlikumu dokumentācijas 
novērtēšanā humānās palīdzības 
pasākumiem, lai racionalizētu un 
standartizēto to un lai būtu iespējama 
vispārējā salīdzināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka, pateicoties ieviestajiem 
revīzijas un uzraudzības mehānismiem, 
pastāv lielāka pārskatatbildība FPA 
partneru efektivitātes un produktivitātes 
novērtēšanas ziņā salīdzinājumā ar ANO 
partneru novērtēšanu;

7. uzskata, ka, pateicoties ieviestajiem 
revīzijas un uzraudzības mehānismiem, 
pastāv lielāka pārskatatbildība FPA 
partneru efektivitātes un produktivitātes 
novērtēšanas ziņā salīdzinājumā ar ANO 
partneru novērtēšanu; tomēr norada, ka 
starptautisku organizāciju, piemēram, 
ANO, nevar salīdzināt ar FPA 
partneriem;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka ES fondu kontroles un 
pārraudzības noteikumi un īstenošana 
kopīgas pārvaldības ietvaros ir parādījusi 
ievērojamus trūkumus; mudina Komisiju 
vienoties (jo īpaši ar ANO aģentūrām) par 
pasākumiem, lai varētu paļauties uz ANO 
iestāžu veikto revīzijas darbu un stiprināt
un uzlabot ticamību, ko rada esošās 
pārbaudes, tai skaitā verifikācijas;

9. uzsver, ka ES fondu kontroles un 
pārraudzības noteikumi un īstenošana 
kopīgas pārvaldības ietvaros ir parādījusi 
ievērojamus trūkumus; mudina Komisiju 
vienoties (jo īpaši ar ANO aģentūrām) par 
pasākumiem, lai ANO iestāžu veikto 
revīzijas darbu padarītu drošāku un 
efektīvāku un stiprinātu un ievērojami 
uzlabotu ticamību, ko rada esošās 
pārbaudes, tai skaitā verifikācijas;

Or. nl

Grozījums Nr. 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka notiekošās Finanšu 
regulas (FR) pārskatīšanas rezultātā ES 
fondi, kas tiek virzīti caur ANO un SO, 
jāpārvalda atbilstīgi netiešās pārvaldības 
nosacījumiem;

10. atgādina — ar notiekošo Finanšu 
regulas (FR) pārskatīšanu ir  ierosināts, 
ka ES fondi, kas tiek virzīti caur ANO un 
SO, jāpārvalda atbilstīgi netiešās 
pārvaldības nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Barbara Weiler, Thijs Berman
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Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka kontroles prasības ES fondu
netiešajai pārvaldībai jāuzlabo, 
saskaņojot ar prasībām dalītajai 
pārvaldībai; uzstāj, ka tāds pats 
pārskatatbildības līmenis jāievieš ES fondu 
netiešajai pārvaldībai, ko veic ECHO 
partneri, jo īpaši attiecībā uz to dokumentu 
sniegšanu Komisijai, kas minēti Komisijas 
priekšlikuma Finanšu regulai 57. panta 
5. punktā; uzsver, ka piekļuve ECHO 
partneru revīzijas ziņojumiem ir būtiska, 
pārbaudot no ES budžeta finansēto darbību 
pareizu finanšu pārvaldību;

11. uzsver, ka kontroles prasībām attiecībā 
uz ES fondu netiešo pārvaldību jābūt 
tikpat stingrām kā prasībām dalītajai 
pārvaldībai; uzskata, ka tāds pats 
pārskatatbildības līmenis jāievieš ES fondu 
netiešajai pārvaldībai, ko veic ECHO 
partneri, lai nodrošinātu atbilstību tam, 
kas norādīts Komisijas priekšlikuma 
Finanšu regulai 57. panta 5. punktā; aicina 
nodrošināt piekļuvi ECHO partneru 
revīzijas ziņojumiem, pārbaudot no ES 
budžeta finansēto darbību pareizu finanšu 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzstāj, ka revīziju rezultāti budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādei jādara 
pieejami laicīgi; tas neierobežos ECA vai 
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) pilnvaras un kompetences;

12. uzstāj, ka revīziju rezultāti budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādei jādara 
pieejami laicīgi; tas neierobežos ECA vai 
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) pilnvaras un kompetences; uzstāj, 
ka Revīzijas palātai un/vai OLAF 
nekavējoties būtu jāuzsāk izmeklēšana, ja
revīzijas rezultati netiek iesniegti vai tiek 
iesniegti nepilnīgi;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Barbara Weiler, Thijs Berman
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par to, ka ANO ziņojumi ir 
pārlieku vispārēji un tajos nav pietiekami 
daudz informācijas par rezultātiem; uzsver, 
ka ANO vienotā revīzijas principa dēļ un 
tādēļ, ka Komisijas kontroles kompetence 
aprobežojas ar verifikācijām un 
uzraudzību, ANO ziņojumi tomēr ir būtisks 
informācijas avots pārskatatbildības un 
pārredzamības nodrošināšanai;

13. pauž nožēlu par to, ka ANO ziņojumi ir 
vispārēji un tajos nav pietiekami daudz 
informācijas par rezultātiem; uzsver, ka 
ANO vienotā revīzijas principa dēļ un 
tādēļ, ka Komisijas kontroles kompetence 
aprobežojas ar verifikācijām un 
uzraudzību, ANO ziņojumi tomēr ir būtisks 
informācijas avots pārskatatbildības un 
pārredzamības nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka ANO 
ziņojumi ietver pietiekami daudz 
informācijas par projektu, kas realizēti 
ziņošanas laikposmā, rezultātiem, t. i., par 
guvumu un iznākumiem; uzsver, ka 
izmērāmiem guvuma un ietekmes 
rādītājiem jābūt neatņemamai ziņošanas 
kritēriju sastāvdaļai; pauž nožēlu par faktu, 
ka vairāk nekā 70 % ECHO atbilžu uz 
jautājumiem ECA anketās tās Īpašajam 
ziņojumam Nr. 15/2009 norādīts, ka ANO 
ziņojumi tika sniegti ar novēlošanos;

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka ANO 
ziņojumi ietver pietiekami daudz 
informācijas par projektu, kas realizēti 
ziņošanas laikposmā, rezultātiem, t. i., par 
guvumu un iznākumiem; uzsver, ka 
izmērāmiem guvuma un ietekmes 
rādītājiem jābūt neatņemamai ziņošanas 
kritēriju sastāvdaļai; pauž nožēlu par faktu, 
ka vairāk nekā 70 % ECHO atbilžu uz 
jautājumiem ECA anketās tās Īpašajam 
ziņojumam Nr. 15/2009 norādīts, ka ANO 
ziņojumi tika sniegti ar novēlošanos; pauž 
nosodījumu par šo ANO neatbilstīgo 
rīcību;

Or. nl

Grozījums Nr. 14
Barbara Weiler, Thijs Berman
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Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka ANO 
ziņojumi ietver pietiekami daudz 
informācijas par projektu, kas realizēti 
ziņošanas laikposmā, rezultātiem, t. i., par 
guvumu un iznākumiem; uzsver, ka 
izmērāmiem guvuma un ietekmes 
rādītājiem jābūt neatņemamai ziņošanas 
kritēriju sastāvdaļai; pauž nožēlu par faktu, 
ka vairāk nekā 70 % ECHO atbilžu uz 
jautājumiem ECA anketās tās Īpašajam 
ziņojumam Nr. 15/2009 norādīts, ka ANO 
ziņojumi tika sniegti ar novēlošanos;

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka ANO 
ziņojumi ietver pietiekami daudz 
informācijas par projektu, kas realizēti 
ziņošanas laikposmā, rezultātiem, t. i., par 
guvumu un iznākumiem; uzsver, ka 
izmērāmiem guvuma un ietekmes 
rādītājiem jābūt neatņemamai ziņošanas 
kritēriju sastāvdaļai; pauž nožēlu par faktu, 
ka vairāk nekā 70 % ECHO atbilžu uz 
jautājumiem ECA anketās tās Īpašajam 
ziņojumam Nr. 15/2009 norādīts, ka ANO 
ziņojumi tika sniegti ar novēlošanos un 
lūdz Komisiju norādīt, kāda ir aktuālā 
situācija šajā sakarībā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marta Andreasen

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a norāda, ka Ārējās revīzijas dienesta 
darbību ir ievērojami uzlabojusi 
2010. gadā notikusī darbinieku skaita 
palielināšana Humānās palīdzības 
direktorāta galvenajā mītnē (skaits 
palielinājies no 247 līdz 289);

Or. en

Grozījums Nr. 16
Lucas Hartong
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž nožēlu par grūtībām, ar ko ECA ir 
saskārusies, piekļūstot informācijai par 
ANO partneru veiktajām darbībām; 
atgādina, ka saskaņā ar FAFA 
verificēšanas klauzulu ES un tādējādi ECA 
var veikt finanšu pārbaudes uz vietas un ka 
ANO jāsniedz visa attiecīgā finanšu 
informācija; uzsver, ka ANO jānodrošina 
ECA nepieciešamā piekļuve informācijai 
un tādējādi jāizpilda FAFA verificēšanas 
klauzula;

16. pauž nožēlu par grūtībām, ar ko ECA ir 
saskārusies, piekļūstot informācijai par 
ANO partneru veiktajām darbībām; 
atgādina, ka saskaņā ar FAFA 
verificēšanas klauzulu ES un tādējādi ECA 
var veikt finanšu pārbaudes uz vietas un ka 
ANO jāsniedz visa attiecīgā finanšu 
informācija; uzsver, ka ANO jānodrošina 
ECA nepieciešamā piekļuve informācijai 
un tādējādi jāizpilda FAFA verificēšanas 
klauzula; uzsver — ja vien ANO 
visdrīzākajā laikā neuzlabos savu darbību, 
ES var apsvērt iespējas samazināt vai pat 
pilnīgi apturēt palīdzības sniegšanu ar 
ANO starpniecību;

Or. nl

Grozījums Nr. 17
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē diskusiju ar Pasaules 
Pārtikas programmu (WFP) pozitīvos 
rezultātus, saskaņā ar kuriem WFP mainīja 
savus noteikumus, lai savus iekšējās 
revīzijas ziņojumus padarītu pieejamus 
ECHO; aicina ECHO nekavējoties vest 
līdzīgas sarunas ar citām ANO aģentūrām, 
lai nodrošinātu vienkāršu un nebirokrātisku 
piekļuvi to iekšējiem revīzijas ziņojumiem; 
aicina Komisiju reizi sešos mēnešos 
informēt kompetentās EP komitejas par 
progresu sarunās; uzsver, ka visi iekšējās 
revīzijas ziņojumi jādara pieejami 
Komisijai elektroniski un nevis vienīgi 
attiecīgo ANO aģentūru telpās;

17. atzinīgi vērtē diskusiju ar Pasaules 
Pārtikas programmu (WFP) un ANO 
Bērnu fondu (UNICEF)  pozitīvos 
rezultātus, saskaņā ar kuriem WFP un 
UNICEF mainīja savus noteikumus, lai 
savus iekšējās revīzijas ziņojumus padarītu 
pieejamus ECHO; aicina ECHO 
nekavējoties vest līdzīgas sarunas ar citām 
ANO aģentūrām, lai nodrošinātu vienkāršu 
un nebirokrātisku piekļuvi to iekšējiem 
revīzijas ziņojumiem; aicina Komisiju reizi 
sešos mēnešos informēt kompetentās EP 
komitejas par progresu sarunās; uzsver, ka 
visi iekšējās revīzijas ziņojumi jādara 
pieejami Komisijai elektroniski un nevis 
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vienīgi attiecīgo ANO aģentūru telpās;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē pašreizējos centienus, ko 
veic darba grupa „Pārskatatbildība par 
katastrofu gadījumos sniegto palīdzību un 
tās revīzija”, kura izveidota Starptautiskās 
Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas 
(INTOSAI) ietvaros un kuru vada Eiropas 
Revīzijas palātas loceklis; atgādina, ka divi 
galvenie mērķi ir: i) izveidot norādījumus 
un labu praksi ar mērķi galu galā izveidot 
vienotu integrētu ziņošanas modeli un ii) 
izveidot norādījumus un labu praksi 
katastrofu gadījumos sniegtās palīdzības 
revīzijas jomā;

19. atzinīgi vērtē pašreizējos centienus, ko 
veic darba grupa „Pārskatatbildība par 
katastrofu gadījumos sniegto palīdzību un 
tās revīzija”, kura izveidota Starptautiskās 
Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas 
(INTOSAI) ietvaros un kuru vada Eiropas 
Revīzijas palātas loceklis; atgādina, ka divi 
galvenie mērķi ir: i) izveidot norādījumus 
un labu praksi ar mērķi galu galā izveidot 
vienotu integrētu ziņošanas modeli un ii) 
izveidot norādījumus un labu praksi 
katastrofu gadījumos sniegtās palīdzības 
revīzijas jomā; vienlaicīgi norāda —
patiesībā ir jāizsaka nožēla par to, ka bija 
jāizveido šāda darba grupa, jo šis 
apstāklis liecina, ka pašreizējā situācija ir 
ļoti tālu no ideālās;

Or. nl

Grozījums Nr. 19
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzsver, ka kopš 2006. gada beigās tika 
atklāts, ka Ziemeļkorejas valdība nepareizi 
izmantoja ANO fondus humānajiem un 
attīstības pasākumiem, ir izteikta plaša 

21. uzsver, ka kopš 2006. gada beigās tika 
atklāts, ka Ziemeļkorejas valdība nepareizi 
izmantoja ANO fondus humānajiem un 
attīstības pasākumiem, ir izteikta plaša 



AM\883755LV.doc 13/19 PE475.972v01-00

LV

kritika par ANO veiktās fondu pārvaldības 
pārredzamības, pārskatatbildības, 
efektivitātes un produktivitātes trūkumu; 
pauž nožēlu, ka ANO reforma 
pārredzamības un pārskatatbildības 
jautājumos nav ievērojami pavirzījusies uz 
priekšu; uzsver, ka ES dalībvalstīm
jāparāda lielāka politiskā griba, 
apņemšanās un saskaņa attiecībā uz 
reformas veicināšanu un lielākas 
pārskatatbildības nodrošināšanu; aicina ES 
Augsto pārstāvi ārlietās un drošības 
politikas jautājumos šo tematu noteikt par 
prioritāru un to sekmēt;

kritika par ANO veiktās fondu pārvaldības 
pārredzamības, pārskatatbildības, 
efektivitātes un produktivitātes trūkumu; 
pauž nožēlu, ka ANO reforma 
pārredzamības un pārskatatbildības 
jautājumos nav ievērojami pavirzījusies uz 
priekšu; uzsver, ka Komisijai un Eiropas 
Parlamentam jāparāda lielāka politiskā 
griba, apņemšanās un saskaņa attiecībā uz 
reformas veicināšanu un lielākas 
pārskatatbildības nodrošināšanu; aicina ES 
Augsto pārstāvi ārlietās un drošības 
politikas jautājumos šo tematu noteikt par 
prioritāru un to sekmēt; vērš uzmanību uz 
to, ka ir iespējams pilnīgi vai daļēji izbeigt 
finansiālo palīdzību ANO;

Or. nl

Grozījums Nr. 20
Marta Andreasen

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzīmē, ka FPA partneriem jārisina šādi 
jautājumi: atbilstošu iekšējās kontroles 
mehānismu izveide, finansiālo izmaksu 
sadalīšanas sistēmu uzlabošana un to 
pārredzamības sekmēšana, trūkumu 
izlabošana to pārskatu sniegšanas sistēmās 
un vadības apņemšanās atbilst kvalitātes 
standartiem, riska pārvaldības procesa 
izveide visai organizācijai un informētības 
palielināšana par krāpšanās un korupcijas 
draudiem;

25. atzīmē, ka FPA partneriem jārisina šādi 
jautājumi: atbilstošu iekšējās kontroles 
mehānismu izveide, finansiālo izmaksu 
sadalīšanas sistēmu uzlabošana un to 
pārredzamības sekmēšana, trūkumu pilnīga 
novēršana to pārskatu sniegšanas sistēmās 
un vadības apņemšanās atbilst kvalitātes 
standartiem, riska pārvaldības procesa 
izveide visai organizācijai un informētības 
palielināšana par krāpšanās un korupcijas 
draudiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marta Andreasen
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka palīdzības saņēmēju īstena 
un pastāvīga iesaistīšana palīdzības 
pārvaldībā un plānošanā ir viens no 
būtiskiem humānās palīdzības sniegšanas 
kvalitātes un ātruma nosacījumiem, īpaši 
ilgstošu krīžu gadījumā; uzsver, ka 
daudzos gadījumos nav ieviesti oficiāli 
mehānismi palīdzības saņēmēju 
sūdzību/atsauksmju sniegšanai attiecīgajam 
partnerim; uzsver, ka tas ir būtisks 
pasākums efektivitātes un pārskatatbildības 
uzlabošanai, kā arī iespējamas palīdzības 
materiālu ļaunprātīgas izmantošanas 
novēršanai; aicina ECHO nekavējoties 
ieviest šādus mehānismus;

27. uzskata, ka palīdzības saņēmēju īstena 
un pastāvīga iesaistīšana palīdzības 
pārvaldībā un plānošanā ir viens no 
būtiskiem humānās palīdzības sniegšanas 
kvalitātes un ātruma nosacījumiem, īpaši 
ilgstošu krīžu gadījumā; uzsver, ka 
daudzos gadījumos nav ieviesti oficiāli 
mehānismi palīdzības saņēmēju 
sūdzību/atsauksmju sniegšanai attiecīgajam 
partnerim vai skaidri noteikumi par 
informantu aizsardzību; uzsver, ka tas ir 
būtisks pasākums efektivitātes un 
pārskatatbildības uzlabošanai, kā arī 
iespējamas palīdzības materiālu 
ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai; 
aicina ECHO nekavējoties ieviest šādus 
mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atgādina par ECA atzinumu, kas pausts 
tās Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2009, kurā 
norādīts, ka, izvēloties ANO partnerus, 
stratēģiskās un juridiskās prasības 
objektīvā un pārredzamā veidā izvēlēties 
partneri ir nepietiekami atspoguļotas 
lēmumu pieņemšanas praktiskajos 
kritērijos; uzstāj, ka, izvēloties ANO 
partneri humānās palīdzības darbības 
īstenošanai, jāparāda, ka šī pieeja ir 
efektīvāka un produktīvāka nekā citi 
palīdzības sniegšanas veidi; aicina 
Komisiju veikt sistemātiskus alternatīvu 

29. atgādina par ECA atzinumu, kas pausts 
tās Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2009, kurā 
norādīts, ka, izvēloties ANO partnerus, 
stratēģiskās un juridiskās prasības 
objektīvā un pārredzamā veidā izvēlēties 
partneri ir nepietiekami atspoguļotas 
lēmumu pieņemšanas praktiskajos 
kritērijos; uzstāj, ka, izvēloties ANO 
partneri humānās palīdzības darbības 
īstenošanai, jāparāda, ka šī pieeja ir 
efektīvāka un produktīvāka nekā citi 
palīdzības sniegšanas veidi; aicina 
Komisiju veikt sistemātiskus alternatīvu 
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palīdzības sniegšanas mehānismu 
novērtējumus un tos dokumentēt, kā arī 
sniegt salīdzinājumus ar tiem;

palīdzības sniegšanas mehānismu 
novērtējumus un tos dokumentēt, kā arī 
sniegt salīdzinājumus ar tiem; iesaka 
Komisijai neturpināt automātiski uzskatīt 
ANO par partneri humānās palīdzības 
jautājumos, bet panākt, ka tiek meklēti citi 
iespējami partneri;

Or. nl

Grozījums Nr. 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atgādina par ECA atzinumu, kas pausts 
tās Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2009, kurā 
norādīts, ka, izvēloties ANO partnerus, 
stratēģiskās un juridiskās prasības 
objektīvā un pārredzamā veidā izvēlēties 
partneri ir nepietiekami atspoguļotas 
lēmumu pieņemšanas praktiskajos 
kritērijos; uzstāj, ka, izvēloties ANO 
partneri humānās palīdzības darbības 
īstenošanai, jāparāda, ka šī pieeja ir 
efektīvāka un produktīvāka nekā citi 
palīdzības sniegšanas veidi; aicina 
Komisiju veikt sistemātiskus alternatīvu 
palīdzības sniegšanas mehānismu 
novērtējumus un tos dokumentēt, kā arī 
sniegt salīdzinājumus ar tiem;

29. atgādina par ECA atzinumu, kas pausts 
tās Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2009, kurā 
norādīts, ka, izvēloties ANO partnerus, 
stratēģiskās un juridiskās prasības 
objektīvā un pārredzamā veidā izvēlēties 
partneri ir nepietiekami atspoguļotas 
lēmumu pieņemšanas praktiskajos 
kritērijos; aicina Komisiju veikt 
sistemātiskus ANO palīdzības sniegšanas 
mehānismu un citu partneru salīdzinošus 
oficiālus novērtējumus un tos dokumentēt;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)



PE475.972v01-00 16/19 AM\883755LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a vērš uzmanību uz biežajiem 
Humanās palīdzības ģenerāldirektorātam 
paredzētajiem budžeta palielinājumiem 
vai nu izmantojot ārkārtas palīdzības 
rezervi, vai veicot pārvietojumus no citām 
budžeta pozīcijām, kas iekļautas EAF 
ārējā atbalsta sadaļā; uzskata, ka budžeta 
palielināšana ir strukturāls jautājums; 
uzsver nepieciešamību sagatavot reālus 
budžetus, piešķiršanā dabas katastrofām 
vai humānajai palīdzībai paredzēto 
summu, pamatojoties uz iepriekšējo gadu 
vairākkārtēju pieredzi izdevumu jomā; 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atzīst, ka ECHO sekmē katastrofu riska 
mazināšanu (DRR), izmantojot DIPECHO 
programmu, un kā neatņemamu humānās 
palīdzības darbību daļu;

35. atzinīgi vērtē to, ka ECHO sekmē 
katastrofu riska mazināšanu (DRR), 
izmantojot DIPECHO programmu, un kā 
neatņemamu humānās palīdzības darbību 
daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Martin Ehrenhauser

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina ECHO vairāk koncentrēties uz 
humānās palīdzības darbību ilgtspējību; 
mudina ECHO īpaši pievērst uzmanību 
DRR un sagatavotībai katastrofām, 
stiprināt riska grupā esošo iedzīvotāju 
elastīgumu, uzlabojot to spējas, apmācot 
tos, palielinot sabiedrības informēšanu un 
izveidojot efektīvas agrīnās brīdināšanas 
sistēmas katastrofu apdraudētajās un krīzes 
skartajās valstīs, lai tās varētu atbilstoši 
reaģēt;

36. aicina ECHO vairāk koncentrēties uz 
humānās palīdzības darbību ilgtspējību; 
mudina ECHO un citus attiecīgos 
Komisijas dienestus īpaši pievērst 
uzmanību DRR un sagatavotībai 
katastrofām, stiprināt riska grupā esošo 
iedzīvotāju elastīgumu, uzlabojot to spējas, 
apmācot tos, palielinot sabiedrības 
informēšanu un izveidojot efektīvas 
agrīnās brīdināšanas sistēmas katastrofu 
apdraudētajās un krīzes skartajās valstīs, lai 
tās varētu atbilstoši reaģēt;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzīmē, ka Komisija sniedz OCHA 
ievērojamu atbalstu; pauž nožēlu par faktu, 
ka pieredze Haiti un Pakistānā izcēla 
pašreizējo nepietiekamo OCHA 
koordinēšanas spēju; uzsver, ka OCHA 
spēju pildīt savu koordinēšanas funkciju 
negatīvi ietekmēja mazās spējas, 
neadekvātais vajadzību novērtējums un 
daļēji funkcionējoši elektroniskie rīki, kas 
nepieciešami informācijas apstrādei;

45. atzīmē, ka Komisija sniedz OCHA 
ievērojamu atbalstu; pauž nožēlu par faktu, 
ka pieredze Haiti un Pakistānā izcēla 
pašreizējo nepietiekamo OCHA 
koordinēšanas spēju; uzsver, ka OCHA 
spēju pildīt savu koordinēšanas funkciju 
negatīvi ietekmēja mazās spējas, 
neadekvātais vajadzību novērtējums un 
daļēji funkcionējoši elektroniskie rīki, kas 
nepieciešami informācijas apstrādei; tādēļ 
iesaka neturpināt strādāt ar OCHA vai ar 
tā starpniecību;

Or. nl

Grozījums Nr. 28
Lucas Hartong
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Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzīmē, ka Komisija ANO sniedza 
ievērojamu atbalstu tās centienos izstrādāt 
un ieviest klasteru sistēmu; uzsver, ka abas 
katastrofas parādīja, ka joprojām daudz 
jāstrādā pie tās efektivitātes, 
produktivitātes un koordinēšanas 
uzlabošanas un pie īpašumtiesību un 
pārskatatbildības stiprināšanas;

46. atzīmē, ka Komisija ANO sniedza 
ievērojamu atbalstu tās centienos izstrādāt 
un ieviest klasteru sistēmu; uzsver, ka abas 
katastrofas parādīja, ka joprojām daudz 
jāstrādā pie tās efektivitātes, 
produktivitātes un koordinēšanas 
uzlabošanas un pie īpašumtiesību un 
pārskatatbildības stiprināšanas; tādēļ ir 
pret turpmāku sadarbību galvenokārt ar 
ANO;

Or. nl

Grozījums Nr. 29
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. uzsver, ka Komisija Parlamenta 
referentam nesniedza ECHO partneru gala 
aprakstošos un finanšu ziņojumus par 
humānās palīdzības darbību īstenošanu pēc 
Haiti un Pakistānas katastrofām 
2010. gadā, to pamatojot ar faktu, ka 
ziņojumos ir konfidenciāla informācija par 
ECHO partneriem; uzsver, ka Parlamentam 
jābūt pieejamiem šādiem ziņojumiem vai 
vismaz galvenajiem faktiem par darbību 
īstenošanas efektivitāti un produktivitāti, 
lai tas spētu novērtēt to finanšu pārvaldības 
pareizību;

47. pauž nožēlu par to, ka Komisija 
Parlamenta referentam nesniedza ECHO 
partneru gala aprakstošos un finanšu 
ziņojumus par humānās palīdzības darbību 
īstenošanu pēc Haiti un Pakistānas 
katastrofām 2010. gadā, to pamatojot ar 
faktu, ka ziņojumos ir konfidenciāla 
informācija par ECHO partneriem; uzsver, 
ka Parlamentam jābūt pieejamiem šādiem 
ziņojumiem vai vismaz galvenajiem 
faktiem par darbību īstenošanas efektivitāti 
un produktivitāti, lai tas spētu novērtēt to 
finanšu pārvaldības pareizību; uzskata 
šādu Komisijas rīcību par pašas paredzēto 
pārredzamības  noteikumu nepārprotamu 
pārkāpumu;

Or. nl
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Grozījums Nr. 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a norāda, ka Budžeta kontroles 
komiteja nosūtīs delegāciju uz Haiti, 
ņemot vērā problēmas, par kurām 
saņemta informācija saistībā ar Haiti 
piešķirto atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
48.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.a uzskata, ka jebkurā gadījumā, ņemot 
vērā subsidiaritātes principu, atbalsts —
neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav 
paredzēts attīstības palīdzības veidā —
nav Komisijas vai Eiropas Parlamenta, 
bet gan dalībvalstu kompetences 
jautājums;

Or. nl


