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Amendement 1
Martin Ehrenhauser

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 27 september 
2011 "Naar een krachtigere Europese 
respons bij rampen: de rol van civiele 
bescherming en humanitaire hulp"4, zijn 
resolutie van 19 januari 2011 over de 
situatie in Haïti een jaar na de aardbeving: 
humanitaire hulp en wederopbouw5, zijn 
resolutie van 10 februari 2010 over de 
recente aardbeving op Haïti6, en zijn 
resolutie van 18 januari 2011 over de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
consensus betreffende humanitaire hulp: 
tussentijdse balans van het actieplan en 
toekomstperspectieven7,

– gezien zijn resolutie van 27 september 
2011 "Naar een krachtigere Europese 
respons bij rampen: de rol van civiele 
bescherming en humanitaire hulp"4, zijn 
resolutie van 19 januari 2011 over de 
situatie in Haïti een jaar na de aardbeving: 
humanitaire hulp en wederopbouw5, zijn 
resolutie van 10 februari 2010 over de 
recente aardbeving op Haïti6, zijn resolutie 
van 18 december 2007 over de Europese 
consensus betreffende humanitaire hulp, 
en zijn resolutie van 18 januari 2011 over 
de tenuitvoerlegging van de Europese 
consensus betreffende humanitaire hulp: 
tussentijdse balans van het actieplan en 
toekomstperspectieven7,

Or. en

Amendement 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer in haar jaarverslagen van 
mening is dat de globale systemen voor 
controle vooraf, monitoring en toezicht, de 
controleactiviteiten achteraf en de interne 
controlefuncties van DG ECHO over het 
algemeen doeltreffend zijn; benadrukt 
evenwel dat er bij al deze elementen ruimte 
voor verbetering is;

2. herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer in haar jaarverslagen van 
mening is dat de globale systemen voor 
controle vooraf, monitoring en toezicht, de 
controleactiviteiten achteraf en de interne 
controlefuncties van DG ECHO over het 
algemeen doeltreffend zijn; benadrukt 
echter dat er bij al deze elementen ruimte 
voor verbetering is;
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Or. en

Amendement 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de grotere flexibiliteit 
en efficiëntie in de PKO 2008 ten opzichte 
van die van 2005, zoals een 
resultaatgerichtere aanpak, de invoering 
van de A- en P-controlemechanismen, 
vereenvoudiging en minder 
dubbelzinnigheid door de invoering van 
richtsnoeren; verzoekt de Commissie de 
maatregelen die de efficiëntie van de 
samenwerking met de PKO-partners 
verbeteren, verder te verfijnen in de 
komende PKO van 2012; benadrukt dat 
efficiëntere samenwerking en parallel 
daarmee minder administratieve 
rompslomp een hoge mate van 
verantwoording en transparantie moeten 
waarborgen;

4. is ingenomen met de grotere flexibiliteit 
en efficiëntie in de PKO 2008 ten opzichte 
van die van 2005, zoals een 
resultaatgerichtere aanpak, de invoering 
van de A- en P-controlemechanismen, 
vereenvoudiging en minder 
dubbelzinnigheid door de invoering van 
richtsnoeren; verzoekt de Commissie de 
maatregelen die de efficiëntie van de 
samenwerking met de PKO-partners 
verbeteren, verder te verfijnen in de 
komende PKO van 2012; benadrukt dat 
efficiëntere samenwerking en parallel 
daarmee minder administratieve 
rompslomp een hoge mate van 
verantwoording en transparantie zouden 
moeten waarborgen;

Or. en

Amendement 4
Martin Ehrenhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de grotere flexibiliteit 
en efficiëntie in de PKO 2008 ten opzichte 
van die van 2005, zoals een 
resultaatgerichtere aanpak, de invoering 
van de A- en P-controlemechanismen, 
vereenvoudiging en minder 

4. is ingenomen met de grotere flexibiliteit 
en efficiëntie in de PKO 2008 ten opzichte 
van die van 2005, zoals een 
resultaatgerichtere aanpak, de invoering 
van de A- en P-controlemechanismen, 
vereenvoudiging en minder 
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dubbelzinnigheid door de invoering van 
richtsnoeren; verzoekt de Commissie de 
maatregelen die de efficiëntie van de 
samenwerking met de PKO-partners 
verbeteren, verder te verfijnen in de 
komende PKO van 2012; benadrukt dat 
efficiëntere samenwerking en parallel 
daarmee minder administratieve 
rompslomp een hoge mate van 
verantwoording en transparantie moeten 
waarborgen;

dubbelzinnigheid door de invoering van 
richtsnoeren; verzoekt de Commissie de 
maatregelen die de efficiëntie van de 
samenwerking met de PKO-partners 
verbeteren, verder te verfijnen in de 
komende PKO van 2012; benadrukt dat 
efficiëntere samenwerking en parallel 
daarmee minder administratieve 
rompslomp voor PKO-partners een hoge 
mate van verantwoording en transparantie 
moeten waarborgen;

Or. en

Amendement 5
Martin Ehrenhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie de methoden en 
de praktijken te verbeteren om te 
beoordelen of een potentiële partner al dan 
niet in aanmerking komt voor de KPO; 
herinnert eraan dat uit de ervaring vóór de 
ondertekening van de KPO 2008 blijkt dat 
de oorspronkelijke beoordeling ten gunste 
van partners onder het P-
controlemechanisme, op grond van de 
betrouwbaarheid van hun interne 
controlesystemen en financiële 
draagkracht, te optimistisch was; herinnert 
eraan dat na de beoordeling onder het KPO
2008 velen van hen moesten worden 
herleid tot A-partners, d.w.z. dat ze onder 
het A-controlemechanisme vielen;

5. verzoekt de Commissie de methoden en 
de praktijken te verbeteren om te 
beoordelen of een potentiële partner al dan 
niet in aanmerking komt voor de PKO; 
herinnert eraan dat uit de ervaring vóór de 
ondertekening van de PKO 2008 blijkt dat 
de oorspronkelijke beoordeling ten gunste 
van partners onder het P-
controlemechanisme, op grond van de 
betrouwbaarheid van hun interne 
controlesystemen en financiële 
draagkracht, te optimistisch was; merkt op 
dat na toekenning van deze status op 
grond van de oorspronkelijke beoordeling, 
partners onder het P-controlemechanisme 
minder vaak controles van hun interne 
controlesystemen ondergaan, hun eigen 
plaatsingsprocedures mogen toepassen en 
hun acties niet onderworpen zijn aan 
contractuele financieringslimieten;
herinnert eraan dat na de beoordeling onder 
de PKO 2008 velen van hen moesten 
worden herleid tot A-partners, d.w.z. dat ze 
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onder het A-controlemechanisme vielen;

Or. en

Amendement 6
Martin Ehrenhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de zwakke punten die bij regelmatige 
controles van de systemen van de partners 
aan het licht komen, door hen tijdig 
worden aangepakt en dat de nodige 
maatregelen worden getroffen indien zij dit 
niet doen; herinnert eraan dat de externe 
controleurs moeten blijven werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van hun 
aanbevelingen aan de partners, waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
structuren van de partners om ervoor te 
zorgen dat deze aanbevelingen worden 
aanvaard en kunnen worden toegepast;

6. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de zwakke punten die bij regelmatige 
controles van de systemen van de partners 
aan het licht komen, door hen tijdig 
worden aangepakt en dat de nodige 
maatregelen worden getroffen indien zij dit 
niet doen; herinnert eraan dat de externe 
controleurs moeten blijven werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van hun 
aanbevelingen aan de partners, waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
structuren van de partners om ervoor te 
zorgen dat deze aanbevelingen worden 
aanvaard en kunnen worden toegepast;
benadrukt dat de beoordeling van de 
voorstellen voor humanitaire hulpacties 
beter moet worden gedocumenteerd, d.w.z. 
dat er meer harmonisatie en 
standaardisering moet zijn, teneinde een 
globale vergelijking mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat er dankzij de bestaande 7. meent dat er dankzij de bestaande 
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controle- en monitoringmechanismen meer 
verantwoording is inzake de beoordeling 
van de efficiëntie en doeltreffendheid van 
de PKO-partners dan bij de VN-partners;

controle- en monitoringmechanismen meer 
verantwoording is inzake de beoordeling 
van de efficiëntie en doeltreffendheid van 
de PKO-partners dan bij de VN-partners;
wijst er evenwel op dat een internationale 
organisatie zoals de VN niet kan worden 
vergeleken met PKO-partners;

Or. en

Amendement 8
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat er bij de bepalingen en de 
uitvoering van de controle en de follow-up 
van EU-middelen onder gezamenlijk 
beheer sprake is van ernstige zwakke 
punten; dringt er bij de Commissie op aan 
om, met name met de VN-agentschappen, 
maatregelen af te spreken over de 
betrouwbaarheid van de door VN-organen 
verrichte controlewerkzaamheden, en de 
betrouwbaarheid van de bestaande 
controles, met inbegrip van verificaties, te 
vergroten;

9. wijst erop dat er bij de bepalingen en de 
uitvoering van de controle en de follow-up 
van EU-middelen onder gezamenlijk 
beheer sprake is van ernstige zwakke 
punten; dringt er bij de Commissie op aan 
om, met name met de VN-agentschappen, 
maatregelen af te spreken over de 
betrouwbaarheid en doeltreffendheid van 
de door VN-organen verrichte 
controlewerkzaamheden, en de 
betrouwbaarheid van de bestaande 
controles, met inbegrip van verificaties, 
sterk te vergroten;

Or. nl

Amendement 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat, als gevolg van de 
huidige herziening van het Financieel 

10. herinnert eraan dat bij de huidige 
herziening van het Financieel Reglement
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Reglement (FR), de EU-middelen die via 
de VN en IO's worden verstrekt, onder de 
bepalingen van indirect beheer zullen
vallen;

(FR) wordt voorgesteld de EU-middelen 
die via de VN en IO's worden verstrekt, 
onder de bepalingen van indirect beheer te 
laten vallen;

Or. en

Amendement 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat de controle-eisen voor 
indirect beheer van EU-middelen moeten
worden afgestemd op deze voor gedeeld 
beheer; dringt erop aan dat dezelfde mate 
van verantwoording wordt ingevoerd voor 
het indirect beheer van EU-middelen door 
ECHO-partners, met name inzake het 
verstrekken aan de Commissie van de 
documenten waarvan sprake in artikel 57, 
lid 5, van het Commissievoorstel voor het 
FR; benadrukt dat toegang tot de 
controleverslagen van ECHO-partners van 
essentieel belang is om het goed financieel 
beheer van uit de EU-begroting 
gefinancierde acties te kunnen verifiëren;

11. benadrukt dat de controle-eisen voor 
indirect beheer van EU-middelen even 
streng moeten zijn als deze voor gedeeld 
beheer; verwacht dat dezelfde mate van 
verantwoording wordt ingevoerd voor het 
indirect beheer van EU-middelen door 
ECHO-partners, om tot eenzelfde 
verantwoording te komen als bedoeld in 
artikel 57, lid 5, van het 
Commissievoorstel voor het FR; dringt 
aan op toegang tot de controleverslagen 
van ECHO-partners om het goed financieel 
beheer van uit de EU-begroting 
gefinancierde acties te kunnen verifiëren;

Or. en

Amendement 11
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt erop aan dat controleresultaten 
tijdig aan de kwijtingsautoriteit worden 
overgelegd, en dat dit geen afbreuk doet 

12. dringt erop aan dat controleresultaten 
tijdig aan de kwijtingsautoriteit worden 
overgelegd, en dat dit geen afbreuk doet 
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aan de bevoegdheden van de Rekenkamer 
of OLAF;

aan de bevoegdheden van de Rekenkamer 
of OLAF; dringt erop aan dat indien deze 
controleresultaten niet of niet volledig 
worden overgelegd, direct onderzoek 
wordt ingezet door de Rekenkamer en/of
OLAF;

Or. nl

Amendement 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt het te algemeen karakter van 
VN-verslagen, die onvoldoende informatie 
over de resultaten bevatten; wijst erop dat, 
gezien het VN-beginsel van slechts één 
controle en gezien het feit dat de controle 
van de Commissie beperkt is tot 
verificaties en monitoring, de VN-
verslagen evenwel een belangrijke 
informatiebron zijn om verantwoording en 
transparantie te waarborgen;

13. betreurt het algemeen karakter van VN-
verslagen, die onvoldoende informatie over 
de resultaten bevatten; wijst erop dat, 
gezien het VN-beginsel van slechts één 
controle en gezien het feit dat de controle 
van de Commissie beperkt is tot 
verificaties en monitoring, de VN-
verslagen evenwel een belangrijke 
informatiebron zijn om verantwoording en 
transparantie te waarborgen;

Or. en

Amendement 13
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de VN-verslagen voldoende informatie 
bevatten over de resultaten van projecten, 
d.w.z. de output en de gevolgen, en dit 
binnen het vastgestelde tijdschema voor 
rapportering; benadrukt dat meetbare 

14. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de VN-verslagen voldoende informatie 
bevatten over de resultaten van projecten, 
d.w.z. de output en de gevolgen, en dit 
binnen het vastgestelde tijdschema voor 
rapportering; benadrukt dat meetbare 
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output- en impactindicatoren integraal deel 
moeten uitmaken van de 
rapporteringscriteria; betreurt dat in meer 
dan 70% van de antwoorden van ECHO op 
de vragenlijsten van de Rekenkamer voor 
haar speciaal verslag nr. 15/2009 blijkt dat 
de VN-verslagen te laat waren;

output- en impactindicatoren integraal deel 
moeten uitmaken van de 
rapporteringscriteria; betreurt dat in meer 
dan 70% van de antwoorden van ECHO op 
de vragenlijsten van de Rekenkamer voor 
haar speciaal verslag nr. 15/2009 blijkt dat 
de VN-verslagen te laat waren; spreekt zijn 
afkeuring uit over dit VN-wangedrag;

Or. nl

Amendement 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de VN-verslagen voldoende informatie 
bevatten over de resultaten van projecten, 
d.w.z. de output en de gevolgen, en dit 
binnen het vastgestelde tijdschema voor 
rapportering; benadrukt dat meetbare 
output- en impactindicatoren integraal deel 
moeten uitmaken van de 
rapporteringscriteria; betreurt dat in meer 
dan 70% van de antwoorden van ECHO op 
de vragenlijsten van de Rekenkamer voor 
haar speciaal verslag nr. 15/2009 blijkt dat 
de VN-verslagen te laat waren;

14. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat de VN-verslagen voldoende informatie 
bevatten over de resultaten van projecten, 
d.w.z. de output en de gevolgen, en dit 
binnen het vastgestelde tijdschema voor 
rapportering; benadrukt dat meetbare 
output- en impactindicatoren integraal deel 
moeten uitmaken van de 
rapporteringscriteria; betreurt dat in meer 
dan 70% van de antwoorden van ECHO op 
de vragenlijsten van de Rekenkamer voor 
haar speciaal verslag nr. 15/2009 blijkt dat 
de VN-verslagen te laat waren; verzoekt de 
Commissie de jongste stand van zaken op 
dit gebied te schetsen;

Or. en

Amendement 15
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat de Dienst externe 
audit nauwelijks geprofiteerd heeft van de 
personeelsverhoging op de zetel van DG 
ECHO in 2010 (stijging van 247 tot 289 
personeelsleden);

Or. en

Amendement 16
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt de moeilijkheden die de 
Rekenkamer heeft ondervonden om 
toegang te krijgen tot informatie over door 
VN-partners uitgevoerde acties; herinnert 
eraan dat, overeenkomstig de FAKO-
verificatieclausule, de EU en bijgevolg de 
Rekenkamer financiële controles ter 
plaatse mogen verrichten en dat de VN alle 
relevante financiële informatie moet 
verstrekken; benadrukt dat de VN de 
Rekenkamer de nodige toegang tot 
informatie moet verlenen en bijgevolg de 
FAKO-verificatieclausule moet naleven;

16. betreurt de moeilijkheden die de 
Rekenkamer heeft ondervonden om 
toegang te krijgen tot informatie over door 
VN-partners uitgevoerde acties; herinnert 
eraan dat, overeenkomstig de FAKO-
verificatieclausule, de EU en bijgevolg de 
Rekenkamer financiële controles ter 
plaatse mogen verrichten en dat de VN alle 
relevante financiële informatie moet 
verstrekken; benadrukt dat de VN de 
Rekenkamer de nodige toegang tot 
informatie moet verlenen en bijgevolg de 
FAKO-verificatieclausule moet naleven;
benadrukt dat, indien de VN haar gedrag 
op korte termijn niet verbetert, de EU 
mogelijkheden kan overwegen om 
hulpverlening via de VN te korten of zelfs 
geheel stop te zetten;

Or. nl

Amendement 17
Martin Ehrenhauser
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is verheugd over de positieve resultaten 
van de gesprekken met het 
Wereldvoedselprogramma (WVP), waarbij 
het WVP zijn regels heeft gewijzigd om
zijn interne auditverslagen beschikbaar te 
maken voor DG ECHO; verzoekt DG 
ECHO onverwijld gelijkaardige 
onderhandelingen te voeren met de andere 
VN-agentschappen om gemakkelijke en 
onbureaucratische toegang tot hun interne 
controleverslagen te waarborgen; verzoekt 
de Commissie de bevoegde commissies 
van het EP om de zes maanden in te lichten 
over de voortgang van deze 
onderhandelingen; benadrukt dat alle 
interne controleverslagen in elektronische 
vorm ter beschikking moeten worden 
gesteld van de Commissie, en niet enkel op 
het adres van de betrokken VN-
agentschappen;

17. is verheugd over de positieve resultaten 
van de gesprekken met het 
Wereldvoedselprogramma (WVP) en het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties 
(UNICEF), waarbij het WVP en UNICEF 
hun regels hebben gewijzigd om hun
interne auditverslagen beschikbaar te 
maken voor DG ECHO; verzoekt DG 
ECHO onverwijld gelijkaardige 
onderhandelingen te voeren met de andere 
VN-agentschappen om gemakkelijke en 
onbureaucratische toegang tot hun interne 
controleverslagen te waarborgen; verzoekt 
de Commissie de bevoegde commissies 
van het EP om de zes maanden in te lichten 
over de voortgang van deze 
onderhandelingen; benadrukt dat alle 
interne controleverslagen in elektronische 
vorm ter beschikking moeten worden 
gesteld van de Commissie, en niet enkel op 
het adres van de betrokken VN-
agentschappen;

Or. en

Amendement 18
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de huidige 
inspanningen van de werkgroep 
"Verantwoording en controle van 
steunverlening bij rampen", die is ingesteld 
in het kader van de Internationale 
Organisatie van hoge controle-instanties 
(INTOSAI) en die wordt geleid door een 
lid van de Europese Rekenkamer; herinnert 

19. is ingenomen met de huidige 
inspanningen van de werkgroep 
"Verantwoording en controle van 
steunverlening bij rampen", die is ingesteld 
in het kader van de Internationale 
Organisatie van hoge controle-instanties 
(INTOSAI) en die wordt geleid door een 
lid van de Europese Rekenkamer; herinnert 
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aan de twee belangrijkste doelstellingen 
van deze werkgroep: i) advies verstrekken 
en goede praktijken verspreiden om 
uiteindelijk te komen tot één geïntegreerd 
rapporteringsmodel, en ii) advies 
verstrekken en goede praktijken 
verspreiden op het gebied van controle van 
steunverlening bij rampen;

aan de twee belangrijkste doelstellingen 
van deze werkgroep: i) advies verstrekken 
en goede praktijken verspreiden om 
uiteindelijk te komen tot één geïntegreerd 
rapporteringsmodel, en ii) advies 
verstrekken en goede praktijken 
verspreiden op het gebied van controle van 
steunverlening bij rampen; wijst er 
tegelijkertijd op dat het feitelijk triest is 
dat een dergelijke werkgroep moest 
worden ingesteld omdat dit aangeeft dat 
de bestaande situatie verre van 
rooskleurig is;

Or. nl

Amendement 19
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat, sinds de onthulling eind 
2006 van misbruik van VN-middelen voor 
humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking door de 
regering van Noord-Korea, er veel kritiek 
is gekomen op het gebrek aan 
transparantie, verantwoording, efficiëntie 
en doeltreffendheid van het beheer van 
middelen door de VN; betreurt dat de VN-
hervorming op het gebied van transparantie 
en verantwoording nog niet echt ver 
gevorderd is; benadrukt dat de EU-
lidstaten meer politieke wil, 
vastberadenheid en samenhang moeten 
tonen om de hervorming vooruit te helpen 
en meer verantwoording te waarborgen;
verzoekt de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid van deze kwestie een 
prioriteit te maken en deze te bevorderen;

21. wijst erop dat, sinds de onthulling eind 
2006 van misbruik van VN-middelen voor 
humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking door de 
regering van Noord-Korea, er veel kritiek 
is gekomen op het gebrek aan 
transparantie, verantwoording, efficiëntie 
en doeltreffendheid van het beheer van 
middelen door de VN; betreurt dat de VN-
hervorming op het gebied van transparantie 
en verantwoording nog niet echt ver 
gevorderd is; benadrukt dat de Commissie 
en het Europees Parlement meer politieke 
wil, vastberadenheid en samenhang moeten 
tonen om de hervorming vooruit te helpen 
en meer verantwoording te waarborgen;
verzoekt de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid van deze kwestie een 
prioriteit te maken en deze te bevorderen;
wijst op de mogelijkheid om de VN niet 
langer (geheel of gedeeltelijk) financieel 



PE475.972v01-00 14/20 AM\883755NL.doc

NL

te faciliteren;

Or. nl

Amendement 20
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat de PKO-partners de 
volgende punten moeten aanpakken: de 
invoering van passende interne 
controlemechanismen, de verbetering van 
hun financiële kostentoewijzingssystemen 
en deze transparanter maken, de
verbetering van zwakke punten in hun 
boekhoudsystemen en van de verbintenis 
van het management inzake 
kwaliteitsnormen, de invoering van een 
risicobeheersingsproces voor de hele 
organisatie en bewustmaking voor de 
gevaren van fraude en corruptie;

25. wijst erop dat de PKO-partners de 
volgende punten moeten aanpakken: de 
invoering van passende interne 
controlemechanismen, de verbetering van 
hun financiële kostentoewijzingssystemen 
en deze transparanter maken, definitief 
komaf maken met de zwakke punten in 
hun boekhoudsystemen, de verbintenis van 
het management inzake kwaliteitsnormen, 
de invoering van een 
risicobeheersingsproces voor de hele 
organisatie en bewustmaking voor de 
gevaren van fraude en corruptie;

Or. en

Amendement 21
Marta Andreasen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat werkelijke en 
continue betrokkenheid van de 
begunstigden bij de planning en het beheer 
van de hulp een van de essentiële 
voorwaarden is voor de kwaliteit en de 
snelheid van humanitaire interventies, met 
name bij langdurige crises; wijst erop dat 
er vaak geen formele mechanismen bestaan 

27. is van mening dat werkelijke en 
continue betrokkenheid van de 
begunstigden bij de planning en het beheer 
van de hulp een van de essentiële 
voorwaarden is voor de kwaliteit en de 
snelheid van humanitaire interventies, met 
name bij langdurige crises; wijst erop dat 
er vaak geen formele mechanismen bestaan 
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om klachten of feedback van de 
begunstigde aan de betrokken partner te 
bezorgen; benadrukt dat dit een belangrijke 
maatregel is om de doeltreffendheid en de 
verantwoording te verbeteren en om 
mogelijk misbruik van hulp te voorkomen; 
verzoekt DG ECHO onverwijld dergelijke 
mechanismen in te voeren;

om klachten of feedback van de 
begunstigde aan de betrokken partner te 
bezorgen, en evenmin duidelijke regels 
voor de bescherming van klokkenluiders; 
benadrukt dat dit een belangrijke maatregel 
is om de doeltreffendheid en de 
verantwoording te verbeteren en om 
mogelijk misbruik van hulp te voorkomen; 
verzoekt DG ECHO onverwijld dergelijke 
mechanismen in te voeren;

Or. en

Amendement 22
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert aan het standpunt van de 
Rekenkamer in haar speciaal verslag 
nr. 15/2009, namelijk dat de strategische en 
juridische eisen om objectief en transparant 
partners te selecteren, onvoldoende 
vertaald zijn in praktische criteria om het 
nemen van besluiten in het geval van VN-
partners te staven; benadrukt dat de keuze 
van een VN-partner om een humanitaire 
actie uit te voeren moet aantonen dat deze 
aanpak efficiënter en doeltreffender is dan 
andere vormen van hulpverlening; verzoekt 
de Commissie stelselmatig een formele 
beoordeling te verrichten van en een 
vergelijking te maken met alternatieve 
hulpverleningsmechanismen, en dit te 
documenteren;

29. herinnert aan het standpunt van de 
Rekenkamer in haar speciaal verslag 
nr. 15/2009, namelijk dat de strategische en 
juridische eisen om objectief en transparant 
partners te selecteren, onvoldoende 
vertaald zijn in praktische criteria om het 
nemen van besluiten in het geval van VN-
partners te staven; benadrukt dat de keuze 
van een VN-partner om een humanitaire 
actie uit te voeren moet aantonen dat deze 
aanpak efficiënter en doeltreffender is dan 
andere vormen van hulpverlening; verzoekt 
de Commissie stelselmatig een formele 
beoordeling te verrichten van en een 
vergelijking te maken met alternatieve 
hulpverleningsmechanismen, en dit te 
documenteren; adviseert de Commissie om 
niet langer automatisch de VN als 
'hulppartner' te beschouwen, maar ook 
nadrukkelijk naar andere mogelijke 
partners te kijken;

Or. nl
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Amendement 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. herinnert aan het standpunt van de 
Rekenkamer in haar speciaal verslag 
nr. 15/2009, namelijk dat de strategische en 
juridische eisen om objectief en transparant 
partners te selecteren, onvoldoende 
vertaald zijn in praktische criteria om het 
nemen van besluiten in het geval van VN-
partners te staven; benadrukt dat de keuze 
van een VN-partner om een humanitaire 
actie uit te voeren moet aantonen dat deze 
aanpak efficiënter en doeltreffender is 
dan andere vormen van hulpverlening; 
verzoekt de Commissie stelselmatig een 
formele beoordeling te verrichten van en 
een vergelijking te maken met alternatieve
hulpverleningsmechanismen, en dit te 
documenteren;

29. herinnert aan het standpunt van de 
Rekenkamer in haar speciaal verslag 
nr. 15/2009, namelijk dat de strategische en 
juridische eisen om objectief en transparant 
partners te selecteren, onvoldoende 
vertaald zijn in praktische criteria om het 
nemen van besluiten in het geval van VN-
partners te staven; verzoekt de Commissie 
stelselmatig een formele beoordeling te 
verrichten van de
hulpverleningsmechanismen van de VN en 
andere partners, en dit te documenteren;

Or. en

Amendement 24
Martin Ehrenhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
de begroting voor DG ECHO regelmatig 
wordt verhoogd, hetzij door gebruik te 
maken van de reserve voor noodhulp, 
hetzij via overschrijvingen van andere 
begrotingslijnen uit de rubriek externe 
steun van het EOF; is van mening dat een 
verhoging van de begroting een 
structureel probleem is; benadrukt dat het 
noodzakelijk is een realistische begroting 
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op te stellen, waarbij middelen worden 
opgenomen voor natuurrampen of 
humanitaire interventies op basis van 
opgedane ervaringen in voorgaande 
begrotingsjaren;

Or. en

Amendement 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. erkent dat DG ECHO de beperking van 
risico’s bij rampen bevordert via het 
DIPECHO-programma en als een integraal 
onderdeel van humanitaire acties;

35. is verheugd over het feit dat DG 
ECHO de beperking van risico's bij rampen 
bevordert via het DIPECHO-programma 
en als een integraal onderdeel van 
humanitaire acties;

Or. en

Amendement 26
Martin Ehrenhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt DG ECHO meer aandacht te 
besteden aan de duurzaamheid van 
humanitaire acties; dringt er bij DG ECHO 
op aan meer nadruk te leggen op de 
beperking van risico’s bij rampen en 
rampenparaatheid, het 
herstellingsvermogen van de bedreigde 
bevolking te vergroten via 
capaciteitsopbouw, training, publieke 
bewustmaking en de invoering van 
vroegtijdige waarschuwingssystemen in 
rampgevoelige en door crises getroffen 

36. verzoekt DG ECHO meer aandacht te 
besteden aan de duurzaamheid van 
humanitaire acties; dringt er bij DG ECHO 
en andere betrokken diensten van de 
Commissie op aan meer nadruk te leggen 
op de beperking van risico's bij rampen en 
rampenparaatheid, het 
herstellingsvermogen van de bedreigde 
bevolking te vergroten via 
capaciteitsopbouw, training, publieke 
bewustmaking en de invoering van 
vroegtijdige waarschuwingssystemen in 
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landen, om hen in staat te stellen gepast te 
reageren;

rampgevoelige en door crises getroffen 
landen, om hen in staat te stellen gepast te 
reageren;

Or. en

Amendement 27
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. wijst erop dat de Commissie het OCHA 
aanzienlijke steun verleent; betreurt dat de 
ervaring in Haïti en Pakistan heeft 
aangetoond dat het OCHA momenteel over 
onvoldoende coördinatievermogen 
beschikt; benadrukt dat het vermogen van 
het OCHA om zijn coördinatiefunctie te 
vervullen werd ondermijnd door geringe 
capaciteit, een ongeschikte beoordeling van 
de behoeften en slechts gedeeltelijk 
werkende elektronische instrumenten die 
noodzakelijk zijn om de informatie te 
verwerken;

45. wijst erop dat de Commissie het OCHA 
aanzienlijke steun verleent; betreurt dat de 
ervaring in Haïti en Pakistan heeft 
aangetoond dat het OCHA momenteel over 
onvoldoende coördinatievermogen 
beschikt; benadrukt dat het vermogen van 
het OCHA om zijn coördinatiefunctie te 
vervullen werd ondermijnd door geringe 
capaciteit, een ongeschikte beoordeling van 
de behoeften en slechts gedeeltelijk 
werkende elektronische instrumenten die 
noodzakelijk zijn om de informatie te 
verwerken; raadt dus aan om niet langer 
met/via OCHA te werken;

Or. nl

Amendement 28
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst erop dat de Commissie de VN 
aanzienlijke steun heeft verleend bij haar 
inspanningen om het clustersysteem te 
ontwikkelen en toe te passen; benadrukt 
dat uit beide rampen blijkt dat er nog veel 

46. wijst erop dat de Commissie de VN 
aanzienlijke steun heeft verleend bij haar 
inspanningen om het clustersysteem te 
ontwikkelen en toe te passen; benadrukt 
dat uit beide rampen blijkt dat er nog veel 
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werk moet worden verricht om te komen 
tot een betere doeltreffendheid, efficiëntie 
en coördinatie en tot meer 
verantwoordelijkheid en verantwoording;

werk moet worden verricht om te komen 
tot een betere doeltreffendheid, efficiëntie 
en coördinatie en tot meer 
verantwoordelijkheid en verantwoording;
raadt dus aan om in het vervolg niet 
primair met de VN te werken;

Or. nl

Amendement 29
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. wijst erop dat de Commissie de 
rapporteur van het Parlement het 
inhoudelijke eindverslag en de financiële 
verslagen van de ECHO-partners over de 
uitvoering van humanitaire acties na de 
rampen in Haïti en Pakistan in 2010 niet 
heeft verstrekt, zogezegd omdat ze 
gevoelige informatie over ECHO-partners 
bevatten; benadrukt dat het Parlement 
toegang moet hebben tot dergelijke 
verslagen, of op zijn minst tot de 
hoofdpunten betreffende de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de uitvoering van de 
acties, om het goed financieel beheer ervan 
te kunnen beoordelen;

47. betreurt dat de Commissie de 
rapporteur van het Parlement het 
inhoudelijke eindverslag en de financiële 
verslagen van de ECHO-partners over de 
uitvoering van humanitaire acties na de 
rampen in Haïti en Pakistan in 2010 niet 
heeft verstrekt, zogezegd omdat ze 
gevoelige informatie over ECHO-partners 
bevatten; benadrukt dat het Parlement 
toegang moet hebben tot dergelijke 
verslagen, of op zijn minst tot de 
hoofdpunten betreffende de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de uitvoering van de 
acties, om het goed financieel beheer ervan 
te kunnen beoordelen; beschouwt deze 
handelswijze van de Commissie als een 
aperte schending van de eigen 
transparantieregels;

Or. nl

Amendement 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. wijst erop dat de Commissie 
begrotingscontrole een delegatie naar 
Haïti zal sturen gezien de gemelde 
problemen in verband met de aan Haïti 
toegekende steun;

Or. en

Amendement 31
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. is overigens van mening dat 
hulpverlening, al dan niet in het kader 
van ontwikkelingshulp, op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel geen taak is van de 
Commissie of het Europees Parlement 
maar van de nationale lidstaten;

Or. nl


