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Poprawka 1
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swe poprzednie rezolucje 
z dnia 26 września 2011 r. w sprawie 
wzmacniania europejskiej zdolności 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof: 
rola ochrony ludności i pomocy 
humanitarnej4, z dnia 19 stycznia 2011 r. w 
sprawie sytuacji na Haiti rok po trzęsieniu 
ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa5, z 
dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 
niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti6, z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
realizacji Konsensusu europejskiego w 
sprawie pomocy humanitarnej: przegląd 
śródokresowego planu działania i dalsze 
kroki7;

– uwzględniając swe poprzednie rezolucje 
z dnia 26 września 2011 r. w sprawie 
wzmacniania europejskiej zdolności 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof: 
rola ochrony ludności i pomocy 
humanitarnej4, z dnia 19 stycznia 2011 r. w 
sprawie sytuacji na Haiti rok po trzęsieniu 
ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa5, z 
dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 
niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti6, z 
dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
europejskiego konsensusu dotyczącego 
pomocy humanitarnej, z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie realizacji Konsensusu 
europejskiego w sprawie pomocy 
humanitarnej: przegląd śródokresowego 
planu działania i dalsze kroki7;

Or. en

Poprawka 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina opinię ETO zawartą w jego 
sprawozdaniach rocznych, zgodnie z którą 
ogólne kontrole ex ante, systemy 
monitorowania i kontroli, działalność 
audytowa ex post, funkcjonowanie 
wewnętrznego audytu DG ECHO oceniane 
są jako na ogół skuteczne; podkreśla 
tymczasem, że istnieje możliwość poprawy 
wszystkich tych aspektów;

2. przypomina opinię ETO zawartą w jego
sprawozdaniach rocznych, zgodnie z którą 
ogólne kontrole ex ante, systemy 
monitorowania i kontroli, działalność 
audytowa ex post, funkcjonowanie 
wewnętrznego audytu DG ECHO oceniane 
są jako na ogół skuteczne; podkreśla 
jednakże, że istnieje możliwość poprawy 
wszystkich tych aspektów;
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Poprawka 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje większą 
elastyczność i skuteczność, które 
umożliwiła FPA z 2008 r. w porównaniu z 
FPA z 2005 r., jak np. podejście bardziej 
ukierunkowane na wynik, wprowadzenie 
mechanizmów kontroli „A” i „P”, 
uproszczenie i doprecyzowanie dzięki 
opracowaniu wytycznych; wzywa Komisję 
do dalszego udoskonalania środków, które 
poprawią skuteczność współpracy z 
partnerami FPA w ramach kolejnej FPA w 
2012 r.; podkreśla, że poprawienie 
skuteczności współpracy oraz ograniczenie 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
zapewnią tymczasem wysoki poziom 
rozliczalności i przejrzystości;

4. z zadowoleniem przyjmuje większą 
elastyczność i skuteczność, które 
umożliwiła FPA z 2008 r. w porównaniu z 
FPA z 2005 r., jak np. podejście bardziej 
ukierunkowane na wynik, wprowadzenie 
mechanizmów kontroli „A” i „P”, 
uproszczenie i doprecyzowanie dzięki 
opracowaniu wytycznych; wzywa Komisję 
do dalszego udoskonalania środków, które 
poprawią skuteczność współpracy z 
partnerami FPA w ramach kolejnej FPA w 
2012 r.; podkreśla, że poprawienie 
skuteczności współpracy oraz ograniczenie 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
powinny zapewnić wysoki poziom 
rozliczalności i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 4
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje większą 
elastyczność i skuteczność, które 
umożliwiła FPA z 2008 r. w porównaniu z 
FPA z 2005 r., jak np. podejście bardziej 
ukierunkowane na wynik, wprowadzenie 
mechanizmów kontroli „A” i „P”, 
uproszczenie i doprecyzowanie dzięki 

4. z zadowoleniem przyjmuje większą 
elastyczność i skuteczność, które 
umożliwiła FPA z 2008 r. w porównaniu z 
FPA z 2005 r., jak np. podejście bardziej 
ukierunkowane na wynik, wprowadzenie 
mechanizmów kontroli „A” i „P”, 
uproszczenie i doprecyzowanie dzięki 
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opracowaniu wytycznych; wzywa Komisję 
do dalszego udoskonalania środków, które 
poprawią skuteczność współpracy z 
partnerami FPA w ramach kolejnej FPA w 
2012 r.; podkreśla, że poprawienie 
skuteczności współpracy oraz ograniczenie 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
zapewnią tymczasem wysoki poziom 
rozliczalności i przejrzystości;

opracowaniu wytycznych; wzywa Komisję 
do dalszego udoskonalania środków, które 
poprawią skuteczność współpracy z 
partnerami FPA w ramach kolejnej FPA w 
2012 r.; podkreśla, że poprawienie 
skuteczności współpracy oraz ograniczenie 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
dla partnerów FPA zapewnią tymczasem 
wysoki poziom rozliczalności i 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 5
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do poprawy metod 
pracy i praktyk oceniania tego, czy 
potencjalny partner kwalifikuje się do 
FPA; przypomina, że doświadczenia 
sprzed podpisania FPA w 2008 r. pokazują, 
iż początkowa ocena partnerów dokonana 
w oparciu o mechanizm kontroli „P” i w 
oparciu o wiarygodność ich systemów 
kontroli wewnętrznej oraz solidności 
finansowej była zbyt optymistyczna;
przypomina, że w wyniku oceny 
przeprowadzonej na mocy FPA z 2008 r. 
status wielu partnerów został obniżony do 
„A”, tj. podmiotów objętych 
mechanizmem kontroli „A”;

5. wzywa Komisję do poprawy metod 
pracy i praktyk oceniania tego, czy 
potencjalny partner kwalifikuje się do 
FPA; przypomina, że doświadczenia 
sprzed podpisania FPA w 2008 r. pokazują, 
iż początkowa ocena partnerów dokonana 
w oparciu o mechanizm kontroli „P” i w 
oparciu o wiarygodność ich systemów 
kontroli wewnętrznej oraz solidności 
finansowej była zbyt optymistyczna;
zauważa, że po przyznaniu tego statusu w 
oparciu o początkową kontrolę 
przeprowadzanych jest mniej audytów 
systemów kontroli wewnętrznej w 
przypadku partnerów objętych systemem 
kontroli „P”, mogą oni także stosować 
swoje własne procedury udzielania 
zamówień, a ich działania nie podlegają 
umownym limitom 
finansowania;przypomina, że w wyniku 
oceny przeprowadzonej na mocy FPA z 
2008 r. status wielu partnerów został 
obniżony do „A”, tj. podmiotów objętych 
mechanizmem kontroli „A”;
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Poprawka 6
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
wyróżnione podczas regularnych audytów 
słabości w systemach partnerów zostały 
przezwyciężone w terminie oraz by podjęto 
konieczne działania, jeśli jeszcze tego nie 
uczyniono; przypomina, że kontrolerzy 
zewnętrzni muszą kontynuować wysiłki 
zmierzające do poprawy jakości zaleceń 
udzielanych partnerom, przy 
uwzględnianiu specyficznej struktury 
partnerów, aby zagwarantować akceptację i 
realność ich wykonania;

6. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
wyróżnione podczas regularnych audytów 
słabości w systemach partnerów zostały 
przezwyciężone w terminie oraz by podjęto 
konieczne działania, jeśli jeszcze tego nie 
uczyniono; przypomina, że kontrolerzy 
zewnętrzni muszą kontynuować wysiłki 
zmierzające do poprawy jakości zaleceń 
udzielanych partnerom, przy 
uwzględnianiu specyficznej struktury 
partnerów, aby zagwarantować akceptację i 
realność ich wykonania; podkreśla, że 
konieczna jest dalsza poprawa w 
dokumentowaniu oceny propozycji 
działań w zakresie pomocy humanitarnej, 
polegająca na ich usprawnianiu i 
standaryzacji w celu umożliwienia ich 
ogólnego porównywania;

Or. en

Poprawka 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wierzy, że gotowe mechanizmy audytu i 
monitorowania gwarantują wyższą 
rozliczalność co do oceniania skuteczności 
i wydajności partnerów FPA niż w 
przypadku partnerów ONZ;

7. wierzy, że gotowe mechanizmy audytu i 
monitorowania gwarantują wyższą
rozliczalność co do oceniania skuteczności 
i wydajności partnerów FPA niż w 
przypadku partnerów ONZ; podkreśla 
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jednak, że organizacja międzynarodowa w 
rodzaju ONZ nie może być porównywana 
z partnerami FPA;

Or. en

Poprawka 8
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że warunki i 
wprowadzenie kontroli oraz działania
następcze odnośnie do środków UE 
objetych wspólnym zarządzaniem 
wykazały poważne słabości; apeluje do 
Komisji o uzgodnienie, zwłaszcza z 
agencjami ONZ, takich środków, które 
umożliwią zaufanie pracy audytorskiej 
prowadzonej przez organy ONZ oraz 
wzmocnienie i zwiększenie pewności 
uzyskanej na podstawie istniejących 
kontroli, w tym weryfikacji;

9. zwraca uwagę, że warunki i 
wprowadzenie kontroli oraz działania 
następcze odnośnie do środków UE 
objetych wspólnym zarządzaniem 
wykazały poważne słabości; apeluje do 
Komisji o uzgodnienie, zwłaszcza z 
agencjami ONZ, takich środków, które 
umożliwią zaufanie i skuteczność pracy 
audytorskiej prowadzonej przez organy 
ONZ oraz znaczne wzmocnienie i 
zwiększenie pewności uzyskanej na 
podstawie istniejących kontroli, w tym
weryfikacji;

Or. nl

Poprawka 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że w wyniku trwającego 
przeglądu rozporządzenia finansowego 
(RF) środki UE skierowane do ONZ i 
organizacji międzynarodowych mają być
zarządzane zgodnie z postanowieniami 
zarządzania pośredniego;

10. przypomina, że trwający przegląd
rozporządzenia finansowego (RF) 
sugeruje, żeby środki UE skierowane do 
ONZ i organizacji międzynarodowych były
zarządzane zgodnie z postanowieniami 
zarządzania pośredniego;
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Poprawka 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wymogi w zakresie 
kontroli dla zarządzania pośredniego 
funduszami UE muszą być skorelowane z 
tymi, które obowiązują dla zarządzania 
dzielonego; domaga się, by dla partnerów 
DG ECHO ustanowiono ten sam poziom 
rozliczalności odnośnie do zarządzania 
pośredniego funduszami UE, zwłaszcza 
jeśli chodzi o przekazywanie Komisji 
dokumentów wymienionych w art. 57 ust. 
5 wniosku Komisji dotyczącego 
rozporządzenia finansowego; podkreśla, że 
dostęp do sprawozdań z audytu partnerów 
ECHO ma podstawowe znaczenie dla 
sprawdzenia, czy należycie zarządzano 
finansami w przypadku działań
finansowanych z budżetu UE;

11. podkreśla, że wymogi w zakresie 
kontroli dla zarządzania pośredniego 
funduszami UE muszą być równie 
rygorystyczne co te, które obowiązują dla 
zarządzania dzielonego; ma nadzieję, że
dla partnerów DG ECHO ustanowi się ten 
sam poziom rozliczalności odnośnie do 
zarządzania pośredniego funduszami UE, 
dorównujący temu, o którym mowa w art. 
57 ust. 5 wniosku Komisji dotyczącego 
rozporządzenia finansowego; domaga się
dostępu do sprawozdań z audytu partnerów 
ECHO ma podstawowe znaczenie dla 
sprawdzenia, czy należycie zarządzano 
finansami w przypadku działań 
finansowanych z budżetu UE;

Or. en

Poprawka 11
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. nalega, by wyniki kontroli audytorskiej 
były punktualnie udostępnianie władzy 
udzielającej absolutorium z wykonania 
budżetu; nie stanie to na przeszkodzie 
uprawnieniom przysługującym ETO 
i OLAF;

12. nalega, by wyniki kontroli audytorskiej 
były punktualnie udostępnianie władzy 
udzielającej absolutorium z wykonania 
budżetu; nie stanie to na przeszkodzie 
uprawnieniom przysługującym ETO 
i OLAF; nalega, żeby Trybunał 
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Obrachunkowy i/lub OLAF natychmiast 
wszczynały postępowania w przypadku, 
gdyby te wyniki kontroli nie zostały – lub 
zostały tylko częściowo – udostępniane; 

Or. nl

Poprawka 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad zbyt ogólnikowym 
charakterem sprawozdań ONZ, które 
zawierają niedostateczne informacje na 
temat wyników; zwraca uwagę, że ze 
względu na obowiązującą w ONZ zasadę 
pojedynczej kontroli oraz na fakt, że zakres 
kontroli przeprowadzanej przez Komisję 
ograniczony jest do weryfikacji i 
monitorowania, sprawozdania ONZ 
pozostają mimo to podstawowym źródłem 
informacji dla zapewnienia rozliczalności i 
przejrzystości;

13. ubolewa nad ogólnikowym 
charakterem sprawozdań ONZ, które 
zawierają niedostateczne informacje na 
temat wyników; zwraca uwagę, że ze 
względu na obowiązującą w ONZ zasadę 
pojedynczej kontroli oraz na fakt, że zakres 
kontroli przeprowadzanej przez Komisję 
ograniczony jest do weryfikacji i 
monitorowania, sprawozdania ONZ 
pozostają mimo to podstawowym źródłem 
informacji dla zapewnienia rozliczalności i 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 13
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do dopilnowania, by
sprawozdania ONZ zawierały dostateczne 
informacje na temat wyników, tj. danych 
wyjściowych oraz rezultatów, projektów 
zrealizowanych w okresie objętym 
sprawozdaniem; podkreśla, że wymierne 

14. wzywa Komisję do dopilnowania, by 
sprawozdania ONZ zawierały dostateczne 
informacje na temat wyników, tj. danych 
wyjściowych oraz rezultatów, projektów 
zrealizowanych w okresie objętym 
sprawozdaniem; podkreśla, że wymierne 
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wskaźniki danych wyjściowych i wyników 
muszą stanowić integralną część kryteriów 
sprawozdawczości; ubolewa nad faktem, 
że przeszło 70% odpowiedzi ECHO na 
ankiety ETO, które przygotowano z myślą 
o specjalnym sprawozdaniu ETO 15/2009, 
pokazuje, że sprawozdania ONZ są 
spóźnione;

wskaźniki danych wyjściowych i wyników 
muszą stanowić integralną część kryteriów 
sprawozdawczości; ubolewa nad faktem, 
że przeszło 70% odpowiedzi ECHO na 
ankiety ETO, które przygotowano z myślą 
o specjalnym sprawozdaniu ETO 15/2009, 
pokazuje, że sprawozdania ONZ są 
spóźnione; potępia ONZ za takie naganne 
postępowanie;

Or. nl

Poprawka 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do dopilnowania, by 
sprawozdania ONZ zawierały dostateczne 
informacje na temat wyników, tj. danych 
wyjściowych oraz rezultatów, projektów 
zrealizowanych w okresie objętym 
sprawozdaniem; podkreśla, że wymierne 
wskaźniki danych wyjściowych i wyników 
muszą stanowić integralną część kryteriów 
sprawozdawczości; ubolewa nad faktem, 
że przeszło 70% odpowiedzi ECHO na 
ankiety ETO, które przygotowano z myślą 
o specjalnym sprawozdaniu ETO 15/2009, 
pokazuje, że sprawozdania ONZ są 
spóźnione;

14. wzywa Komisję do dopilnowania, by 
sprawozdania ONZ zawierały dostateczne 
informacje na temat wyników, tj. danych 
wyjściowych oraz rezultatów, projektów 
zrealizowanych w okresie objętym 
sprawozdaniem; podkreśla, że wymierne 
wskaźniki danych wyjściowych i wyników 
muszą stanowić integralną część kryteriów 
sprawozdawczości; ubolewa nad faktem, 
że przeszło 70% odpowiedzi ECHO na 
ankiety ETO, które przygotowano z myślą 
o specjalnym sprawozdaniu ETO 15/2009, 
pokazuje, że sprawozdania ONZ są 
spóźnione i wzywa Komisję do 
przedstawienia najnowszej sytuacji w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 15
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że dział audytu 
zewnętrznego znacznie skorzystał na 
podniesieniu liczby pracowników w 
głównej siedzibie DG ECHO w roku 2010 
(z 247 do 289 osób);

Or. en

Poprawka 16
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. ubolewa nad trudnościami, jakie 
napotkało ETO, chcąc uzyskać informacje 
o działaniach prowadzonych przez 
partnerów ONZ; przypomina, że zgodnie z 
klauzulą FAFA dotyczącą weryfikacji, UE, 
a zatem i ETO, mogą przeprowadzić 
kontrole finansowe na miejscu i że ONZ 
jest zobowiązane do udzielenia wszelkich 
istotnych informacji finansowych;
podkreśla, że ONZ musi udzielić ETO 
koniecznego dostępu do informacji, a tym 
samym wykonać klauzulę FAFA dotyczącą 
weryfikacji;

16. ubolewa nad trudnościami, jakie 
napotkało ETO, chcąc uzyskać informacje 
o działaniach prowadzonych przez 
partnerów ONZ; przypomina, że zgodnie z 
klauzulą FAFA dotyczącą weryfikacji, UE, 
a zatem i ETO, mogą przeprowadzić 
kontrole finansowe na miejscu i że ONZ 
jest zobowiązane do udzielenia wszelkich 
istotnych informacji finansowych; 
podkreśla, że ONZ musi udzielić ETO 
koniecznego dostępu do informacji, a tym 
samym wykonać klauzulę FAFA dotyczącą 
weryfikacji; podkreśla, że jeśli w krótkim 
czasie nie zmieni się postępowanie ONZ, 
UE może rozważyć możliwość 
zmniejszenia lub nawet zaprzestania 
przekazywania pomocy przez ONZ;

Or. nl

Poprawka 17
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne 
wyniki rozmów ze Światowym Programem 
Żywnościowym (WFP), w oparciu o które 
WFP zmienił swe przepisy, by udostępniać 
swe sprawozdania z audytu wewnętrznego 
DG ECHO; wzywa DG ECHO do 
niezwłocznego przeprowadzenia 
podobnych negocjacji z innymi agencjami 
ONZ, by zapewnić łatwy i 
niebiurokratyczny dostęp do ich 
sprawozdań z audytu wewnętrznego;
wzywa Komisję do informowania co sześć
miesięcy właściwych komisji PE o 
postępach w negocjacjach; podkreśla, że 
wszystkie sprawozdania z audytu 
wewnętrznego powinny być udostępniane 
Komisji w wersji elektronicznie, a nie 
wyłącznie w siedzibach odpowiednich 
agencji ONZ;

17. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne 
wyniki rozmów ze Światowym Programem 
Żywnościowym (WFP) oraz z Funduszem 
Organizacji Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Dzieci (UNICEF), w oparciu o które 
WFP i UNICEF zmieniły swe przepisy, by 
udostępniać swe sprawozdania z audytu 
wewnętrznego DG ECHO; wzywa DG 
ECHO do niezwłocznego przeprowadzenia 
podobnych negocjacji z innymi agencjami 
ONZ, by zapewnić łatwy i 
niebiurokratyczny dostęp do ich 
sprawozdań z audytu wewnętrznego;
wzywa Komisję do informowania co sześć 
miesięcy właściwych komisji PE o 
postępach w negocjacjach; podkreśla, że 
wszystkie sprawozdania z audytu 
wewnętrznego powinny być udostępniane 
Komisji w wersji elektronicznie, a nie 
wyłącznie w siedzibach odpowiednich 
agencji ONZ;

Or. en

Poprawka 18
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje obecne 
wysiłki grupy roboczej ds. rozliczalności i 
kontroli pomocy związanej z klęskami 
żywiołowymi utworzonej w ramach 
Międzynarodowej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli 
(INTOSAI), której przewodniczy członek 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego; przypomina, że jej dwa 
główne cele to: (i) ustanowienie 
wytycznych i sprawdzonych metod z myślą 

19. z zadowoleniem przyjmuje obecne 
wysiłki grupy roboczej ds. rozliczalności i 
kontroli pomocy związanej z klęskami 
żywiołowymi utworzonej w ramach 
Międzynarodowej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli 
(INTOSAI), której przewodniczy członek 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego; przypomina, że jej dwa 
główne cele to: (i) ustanowienie 
wytycznych i sprawdzonych metod z myślą 
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o osiągnięciu optymalnego, jednolitego 
zintegrowanego modelu sprawozdania i (ii) 
ustanowienie wytycznych i sprawdzonych 
metod w obszarze audytu pomocy 
związanej z klęskami żywiołowymi;

o osiągnięciu optymalnego, jednolitego 
zintegrowanego modelu sprawozdania i (ii) 
ustanowienie wytycznych i sprawdzonych 
metod w obszarze audytu pomocy 
związanej z klęskami żywiołowymi;
wskazuje jednocześnie, jak rzeczywiście 
żałosne jest, iż powołuje się taką grupę 
roboczą, gdyż udowadnia ona, że 
istniejąca sytuacja jest daleka od idealnej;

Or. nl

Poprawka 19
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że od czasu ujawnienia 
informacji o nadużyciach przez rząd Korei 
Północnej funduszy ONZ przeznaczonych 
na działalność humanitarną i rozwojową w 
2006 r., szeroko krytykowano brak 
przejrzystości, rozliczalności, skuteczności 
i wydajności w zarządzaniu funduszami 
ONZ; ubolewa, że reforma ONZ nie 
przyniosła jeszcze żadnych znaczących 
postępów pod kątem przejrzystości i 
rozliczalności; podkreśla, że państwa 
członkowskie UE muszą wykazać się 
większą wolą polityczną, determinacją i 
spójnością w posuwaniu reform do przodu 
oraz zapewnianiu wyższej rozliczalności;
wzywa wysoką przedstawiciel UE do 
spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa do nadania priorytetowego 
znacznie tej kwestii i odgrywania roli 
wspomagającej;

21. zwraca uwagę, że od czasu ujawnienia 
informacji o nadużyciach przez rząd Korei 
Północnej funduszy ONZ przeznaczonych 
na działalność humanitarną i rozwojową w 
2006 r., szeroko krytykowano brak 
przejrzystości, rozliczalności, skuteczności 
i wydajności w zarządzaniu funduszami 
ONZ; ubolewa, że reforma ONZ nie 
przyniosła jeszcze żadnych znaczących 
postępów pod kątem przejrzystości i 
rozliczalności; podkreśla, że Komisja i 
Parlament Europejski wykazać się 
większą wolą polityczną, determinacją i 
spójnością w posuwaniu reform do przodu 
oraz zapewnianiu wyższej rozliczalności; 
wzywa wysoką przedstawiciel UE do 
spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa do nadania priorytetowego 
znacznie tej kwestii i odgrywania roli 
wspomagającej; wskazuje na możliwość 
zaprzestania (całkowicie lub częściowo) 
wspomagania finansowego ONZ;

Or. nl
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Poprawka 20
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zwraca uwagę, że partnerzy FPA 
muszą rozwiązać następujące kwestie: 
ustanowić odpowiednie wewnętrzne 
mechanizmy kontroli; poprawić własne 
systemy podziału kosztów i nadać tym 
systemom większą przejrzystość, poprawić 
niedociągnięcia we własnych systemach 
księgowości i zobowiązać administrację do 
stosowania norm jakości, ustanowić 
procedury zarządzania ryzykiem dla całej 
organizacji i podnosić wiedzę o 
zagrożeniach oszustwami i korupcją;

25. zwraca uwagę, że partnerzy FPA 
muszą rozwiązać następujące kwestie:
ustanowić odpowiednie wewnętrzne 
mechanizmy kontroli; poprawić własne 
systemy podziału kosztów i nadać tym 
systemom większą przejrzystość, położyć 
kres niedociągnięciom we własnych 
systemach księgowości i zobowiązać 
administrację do stosowania norm jakości, 
ustanowić procedury zarządzania ryzykiem 
dla całej organizacji i podnosić wiedzę o 
zagrożeniach oszustwami i korupcją;

Or. en

Poprawka 21
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wierzy, że skuteczne i stałe włączanie 
beneficjentów w planowanie i 
gospodarowanie pomocą jest jednym 
z podstawowych warunków jakości i 
szybkości reakcji humanitarnych, 
w szczególności w przypadku 
długotrwałych kryzysów; zwraca uwagę, 
że w wielu przypadkach nie przewidziano 
formalnych mechanizmów na wnoszenie 
skarg/opinii zwrotnej przez beneficjentów 
na temat odnośnego partnera; podkreśla, że 
stanowi to ważny środek poprawy 
skuteczności i rozliczalności, a także 
zapobiegania potencjalnym przypadkom 
nadużywania surowców pomocy; wzywa 

27. wierzy, że skuteczne i stałe włączanie 
beneficjentów w planowanie i 
gospodarowanie pomocą jest jednym 
z podstawowych warunków jakości i 
szybkości reakcji humanitarnych, 
w szczególności w przypadku 
długotrwałych kryzysów; zwraca uwagę, 
że w wielu przypadkach nie przewidziano 
formalnych mechanizmów na wnoszenie 
skarg/opinii zwrotnej przez beneficjentów 
na temat odnośnego partnera ani jasnych 
zasad ochrony informatorów; podkreśla, 
że stanowi to ważny środek poprawy 
skuteczności i rozliczalności, a także 
zapobiegania potencjalnym przypadkom 



AM\883755PL.doc 15/20 PE475.972v01-00

PL

DG ECHO do niezwłocznego ustanowienia 
takich mechanizmów;

nadużywania surowców pomocy; wzywa 
DG ECHO do niezwłocznego ustanowienia 
takich mechanizmów;

Or. en

Poprawka 22
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina opinię ETO wyrażoną w 
specjalnym sprawozdaniu 15/2009, 
zgodnie z która wymogi strategiczne i 
prawne dotyczące wyboru partnera w 
obiektywny i przejrzysty sposób w 
odniesieniu do partnerów ONZ nie zostały 
wystarczająco przełożone na kryteria 
praktyczne, by wesprzeć proces 
podejmowania decyzji; nalega, by wybór 
partnera ONZ, który miałby wdrażać 
pomoc humanitarną, musi dowieść, że 
podejście to jest skuteczniejsze i 
wydajniejsze niż inne sposoby udzielania 
pomocy; wzywa Komisję do 
systematycznego przeprowadzania i 
dokumentowania formalnych ocen 
alternatywnych mechanizmów udzielania 
pomocy oraz do ich porównywania;

29. przypomina opinię ETO wyrażoną w 
specjalnym sprawozdaniu 15/2009, 
zgodnie z która wymogi strategiczne i 
prawne dotyczące wyboru partnera w 
obiektywny i przejrzysty sposób w 
odniesieniu do partnerów ONZ nie zostały 
wystarczająco przełożone na kryteria 
praktyczne, by wesprzeć proces 
podejmowania decyzji; nalega, by wybór 
partnera ONZ, który miałby wdrażać 
pomoc humanitarną, musi dowieść, że 
podejście to jest skuteczniejsze i 
wydajniejsze niż inne sposoby udzielania 
pomocy; wzywa Komisję do 
systematycznego przeprowadzania i 
dokumentowania formalnych ocen 
alternatywnych mechanizmów udzielania 
pomocy oraz do ich porównywania; zaleca 
Komisji, aby przestała automatycznie 
postrzegać ONZ jako „partnera 
pomocowego”, ale również wyraźnie 
uznała innych partnerów;

Or. nl

Poprawka 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. przypomina opinię ETO wyrażoną w 
specjalnym sprawozdaniu 15/2009, 
zgodnie z która wymogi strategiczne i 
prawne dotyczące wyboru partnera w 
obiektywny i przejrzysty sposób w 
odniesieniu do partnerów ONZ nie zostały 
wystarczająco przełożone na kryteria 
praktyczne, by wesprzeć proces 
podejmowania decyzji; nalega, by wybór 
partnera ONZ, który miałby wdrażać 
pomoc humanitarną, musi dowieść, że 
podejście to jest skuteczniejsze i 
wydajniejsze niż inne sposoby udzielania 
pomocy; wzywa Komisję do 
systematycznego przeprowadzania i 
dokumentowania formalnych ocen 
alternatywnych mechanizmów udzielania 
pomocy oraz do ich porównywania;

29. przypomina opinię ETO wyrażoną w 
specjalnym sprawozdaniu 15/2009, 
zgodnie z która wymogi strategiczne i 
prawne dotyczące wyboru partnera w 
obiektywny i przejrzysty sposób w 
odniesieniu do partnerów ONZ nie zostały 
wystarczająco przełożone na kryteria 
praktyczne, by wesprzeć proces 
podejmowania decyzji; wzywa Komisję do 
systematycznego przeprowadzania i 
dokumentowania formalnych ocen 
mechanizmów udzielania pomocy
wykorzystywanych przez ONZ oraz innych 
partnerów;

Or. en

Poprawka 24
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. zwraca uwagę na częste zwiększanie 
środków przeznaczonych na cele DG 
ECHO, zarówno poprzez wykorzystywanie 
rezerwy na pomoc nadzwyczajną, jak i 
przesunięcia z innych pozycji 
budżetowych działu „Pomoc zewnętrzna” 
EFR; jest zdania, że zwiększanie środków 
linii budżetowej to rozwiązanie 
strukturalne; podkreśla konieczność 
opracowywania realistycznych budżetów, 
w ramach których przyznawanie środków 
przeznaczonych na klęski żywiołowe lub 
na działania humanitarne byłoby oparte 
na doświadczeniu w zakresie wydatków 
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z poprzednich lat;

Or. en

Poprawka 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. uznaje, że DG ECHO wspiera 
ograniczanie ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi (DRR) za pomocą 
programu DIPECHO i jako nieodłączny 
element akcji humanitarnych;

35. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że DG 
ECHO wspiera ograniczanie ryzyka 
związanego z klęskami żywiołowymi 
(DRR) za pomocą programu DIPECHO i 
jako nieodłączny element akcji 
humanitarnych;

Or. en

Poprawka 26
Martin Ehrenhauser

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa DG ECHO do skupienia się w 
większym stopniu na zrównoważonym 
charakterze akcji humanitarnych; apeluje 
do DG ECHO o zwrócenie większej uwagi 
na DRR i gotowość na wypadek 
wystąpienia klęsk żywiołowych, 
zwiększenie odporności zagrożonego 
społeczeństwa poprzez budowanie jego 
potencjału, szkolenie, zwiększanie 
świadomości społecznej i utworzenie 
skutecznych systemów wczesnego 
ostrzegania w krajach podatnych na klęski 
żywiołowe i w państwach dotkniętych 
kryzysem, aby mogły one podjąć 

36. wzywa DG ECHO do skupienia się w 
większym stopniu na zrównoważonym 
charakterze akcji humanitarnych; apeluje 
do DG ECHO oraz do innych właściwych 
służb Komisji o zwrócenie większej uwagi 
na DRR i gotowość na wypadek 
wystąpienia klęsk żywiołowych, 
zwiększenie odporności zagrożonego 
społeczeństwa poprzez budowanie jego 
potencjału, szkolenie, zwiększanie 
świadomości społecznej i utworzenie 
skutecznych systemów wczesnego 
ostrzegania w krajach podatnych na klęski 
żywiołowe i w państwach dotkniętych 
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odpowiednie działania; kryzysem, aby mogły one podjąć 
odpowiednie działania;

Or. en

Poprawka 27
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. zauważa, że Komisja udziela OCHA 
poważnego wsparcia; ubolewa nad faktem, 
że doświadczenia na Haiti i w Pakistanie 
naświetliły problem obecnej 
niewystarczającej zdolność OCHA do 
koordynacji działań; podkreśla, że 
zdolność OCHA do pełnienia funkcji 
koordynatora podważyły: niewielki 
potencjał, nieodpowiednia ocena potrzeb i 
częściowo niesprawne narzędzia 
elektroniczne niezbędne do przetwarzania 
informacji;

45. zauważa, że Komisja udziela OCHA 
poważnego wsparcia; ubolewa nad faktem, 
że doświadczenia na Haiti i w Pakistanie 
naświetliły problem obecnej 
niewystarczającej zdolność OCHA do 
koordynacji działań; podkreśla, że 
zdolność OCHA do pełnienia funkcji 
koordynatora podważyły: niewielki 
potencjał, nieodpowiednia ocena potrzeb i 
częściowo niesprawne narzędzia 
elektroniczne niezbędne do przetwarzania 
informacji; zaleca zatem, by zaprzestać 
współpracowania z OCHA i za jego 
pośrednictwem;

Or. nl

Poprawka 28
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. zauważa, że Komisja poważnie wsparła 
wysiłki ONZ na rzecz rozwinięcia i 
wdrożenia systemu klastrowego;
podkreśla, że obie te klęski żywiołowe 
pokazały, iż wciąż jeszcze wiele pozostaje 
do zrobienia, aby zwiększyć skuteczność, 

46. zauważa, że Komisja poważnie wsparła 
wysiłki ONZ na rzecz rozwinięcia i 
wdrożenia systemu klastrowego; 
podkreśla, że obie te klęski żywiołowe 
pokazały, iż wciąż jeszcze wiele pozostaje 
do zrobienia, aby zwiększyć skuteczność, 
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wydajność i koordynację oraz umocnić 
poczucie odpowiedzialności i 
rozliczalności;

wydajność i koordynację oraz umocnić 
poczucie odpowiedzialności i 
rozliczalności; zaleca zatem, by odtąd nie 
współpracować w pierwszym rzędzie z 
ONZ;

Or. nl

Poprawka 29
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. zaznacza, że Komisja nie przekazała 
sprawozdawcy Parlamentu ostatecznych 
sprawozdań informacyjnych i finansowych 
partnerów ECHO z wykonania akcji 
humanitarnych po katastrofach na Haiti i w 
Pakistanie w 2010 r., uzasadniając to 
zawarciem w sprawozdaniach danych 
szczególnie chronionych na temat 
partnerów ECHO; podkreśla, że Parlament 
musi mieć dostęp to takich sprawozdań lub 
co najmniej do najważniejszych faktów w 
zakresie wydajności i skuteczności 
wykonania akcji, aby mógł ocenić 
prawidłowość zarządzania finansami;

47. ubolewa, że Komisja nie przekazała 
sprawozdawcy Parlamentu ostatecznych 
sprawozdań informacyjnych i finansowych 
partnerów ECHO z wykonania akcji 
humanitarnych po katastrofach na Haiti i w 
Pakistanie w 2010 r., uzasadniając to 
zawarciem w sprawozdaniach danych 
szczególnie chronionych na temat 
partnerów ECHO; podkreśla, że Parlament 
musi mieć dostęp to takich sprawozdań lub
co najmniej do najważniejszych faktów w 
zakresie wydajności i skuteczności 
wykonania akcji, aby mógł ocenić 
prawidłowość zarządzania finansami;
uznaje takie postępowanie Komisji za 
oczywiste złamanie przez nią jej własnych 
przepisów w zakresie przejrzystości;

Or. nl

Poprawka 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 47 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

47a. zwraca uwagę, że Komisja Kontroli 
Budżetowej wyśle do Haiti delegację w 
następstwie problemów ujawnionych w 
związku z pomocą przyznaną temu 
państwu;

Or. en

Poprawka 31
Lucas Hartong

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

48a. jest poza tym zdania, że udzielanie 
pomocy, nawet w ramach pomocy na rzecz 
rozwoju, na mocy zasady pomocniczości 
nie jest zadaniem Komisji ani Parlamentu 
Europejskiego, ale narodowych państw 
członkowskich;

Or. nl


