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Alteração 1
Martin Ehrenhauser

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as Resoluções anteriores 
de 26 de Setembro de 2011 intitulada 
"Reforçar a capacidade de resposta 
europeia a situações de catástrofe: papel da 
protecção civil e da ajuda humanitária"4, de 
19 de Janeiro de 2011, sobre a situação no 
Haiti um ano após o sismo: ajuda 
humanitária e reconstrução5, de 10 de 
Fevereiro de 2010 sobre o recente sismo no 
Haiti6, de 18 de Janeiro de 2011 sobre a 
implementação do Consenso Europeu em 
matéria de Ajuda Humanitária: avaliação 
intercalar do seu plano de acção e 
perspectivas futuras7;

– Tendo em conta as Resoluções anteriores 
de 26 de Setembro de 2011 intitulada 
"Reforçar a capacidade de resposta 
europeia a situações de catástrofe: papel da 
protecção civil e da ajuda humanitária"4, de 
19 de Janeiro de 2011, sobre a situação no 
Haiti um ano após o sismo: ajuda 
humanitária e reconstrução5, de 10 de 
Fevereiro de 2010 sobre o recente sismo no 
Haiti6, de 18 de Dezembro de 2007 sobre o 
Consenso Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária, e de 18 de Janeiro de 2011 
sobre a implementação do Consenso 
Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária: avaliação intercalar do seu 
plano de acção e perspectivas futuras7;

Or. en

Alteração 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda o parecer do Tribunal de Contas 
Europeu expresso nos seus relatórios 
anuais, segundo o qual o controlo geral 
ex-ante, os sistemas de acompanhamento e 
de supervisão, a actividade de auditoria 
ex-post, as funções internas de auditoria da 
DG ECHO são, de uma forma geral, 
considerados eficazes; frisa, no entanto, 
que todos estes aspectos podem ser 
melhorados;

2. Recorda o parecer do Tribunal de Contas 
Europeu expresso nos seus relatórios 
anuais, segundo o qual o controlo geral 
ex-ante, os sistemas de acompanhamento e 
de supervisão, a actividade de auditoria 
ex-post, as funções internas de auditoria da 
DG ECHO são, de uma forma geral, 
considerados eficazes; frisa, contudo, que 
todos estes aspectos podem ser 
melhorados;
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Or. en

Alteração 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Congratula-se com o reforço da 
flexibilidade e da eficiência permitido pelo 
acordo quadro de parceria de 2008, quando 
comparado com o acordo quadro de 
parceria de 2005, reforço esse que se 
concretiza numa abordagem mais orientada 
para os resultados, na introdução de 
mecanismos de controlo A e P, na 
simplificação e numa menor ambiguidade 
decorrente das orientações de 
desenvolvimento; solicita que a Comissão 
continue a aperfeiçoar as medidas 
destinadas a melhorar a eficiência da 
cooperação com os parceiros no próximo 
acordo quadro de parceria, em 2012; frisa 
que a melhoria da eficiência da cooperação 
e a redução dos encargos administrativos 
excessivos garantirá um nível elevado de 
responsabilização e de transparência;

4. Congratula-se com o reforço da 
flexibilidade e da eficiência permitido pelo 
acordo quadro de parceria de 2008, quando 
comparado com o acordo quadro de 
parceria de 2005, reforço esse que se 
concretiza numa abordagem mais orientada 
para os resultados, na introdução de 
mecanismos de controlo A e P, na 
simplificação e numa menor ambiguidade 
decorrente das orientações de 
desenvolvimento; solicita que a Comissão 
continue a aperfeiçoar as medidas
destinadas a melhorar a eficiência da 
cooperação com os parceiros no próximo 
acordo quadro de parceria, em 2012; frisa 
que a melhoria da eficiência da cooperação 
e a redução dos encargos administrativos 
excessivos deve garantir um nível elevado 
de responsabilização e de transparência;

Or. en

Alteração 4
Martin Ehrenhauser

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Congratula-se com o reforço da 
flexibilidade e da eficiência permitido pelo 
acordo quadro de parceria de 2008, quando 
comparado com o acordo quadro de 

4. Congratula-se com o reforço da 
flexibilidade e da eficiência permitido pelo 
acordo quadro de parceria de 2008, quando 
comparado com o acordo quadro de 
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parceria de 2005, reforço esse que se 
concretiza numa abordagem mais orientada 
para os resultados, na introdução de 
mecanismos de controlo A e P, na 
simplificação e numa menor ambiguidade 
decorrente das orientações de 
desenvolvimento; solicita que a Comissão 
continue a aperfeiçoar as medidas 
destinadas a melhorar a eficiência da 
cooperação com os parceiros no próximo 
acordo quadro de parceria, em 2012; frisa 
que a melhoria da eficiência da cooperação 
e a redução dos encargos administrativos 
excessivos garantirá um nível elevado de 
responsabilização e de transparência;

parceria de 2005, reforço esse que se 
concretiza numa abordagem mais orientada 
para os resultados, na introdução de 
mecanismos de controlo A e P, na 
simplificação e numa menor ambiguidade 
decorrente das orientações de 
desenvolvimento; solicita que a Comissão 
continue a aperfeiçoar as medidas 
destinadas a melhorar a eficiência da 
cooperação com os parceiros no próximo 
acordo quadro de parceria, em 2012; frisa 
que a melhoria da eficiência da cooperação 
e a redução dos encargos administrativos 
excessivos para os parceiros do acordo 
quadro de parceria garantirá um nível 
elevado de responsabilização e de 
transparência;

Or. en

Alteração 5
Martin Ehrenhauser

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Solicita que a Comissão melhore os 
métodos e as práticas de avaliação que 
permitem verificar se um potencial 
parceiro cumpre os critérios estabelecidos 
no acordo quadro de parceria; recorda que 
a experiência anterior à conclusão do 
acordo quadro de parceria de 2008 
demonstra que a avaliação inicial favorável 
aos parceiros sob o mecanismo de controlo 
P, baseada na fiabilidade dos respectivos 
sistemas internos de controlo e na solidez 
financeira, foi excessivamente optimista; 
lembra que, na sequência da avaliação 
efectuada ao abrigo do acordo quadro de 
parceria de 2008 muitos dos referidos 
parceiros foram despromovidos a parceiros 
A, ou seja, sob o mecanismo de controlo 

5. Solicita que a Comissão melhore os 
métodos e as práticas de avaliação que 
permitem verificar se um potencial 
parceiro cumpre os critérios estabelecidos 
no acordo quadro de parceria; recorda que 
a experiência anterior à conclusão do 
acordo quadro de parceria de 2008 
demonstra que a avaliação inicial favorável 
aos parceiros sob o mecanismo de controlo 
P, baseada na fiabilidade dos respectivos 
sistemas internos de controlo e na solidez 
financeira, foi excessivamente optimista; 
faz notar que, após receberem este 
estatuto com base na avaliação inicial, os 
parceiros sob o mecanismo de controlo P 
são sujeitos com menor frequência a 
auditorias dos sistemas de controlo 
interno, são autorizados a usar os seus 
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A; próprios procedimentos aplicáveis a 
contratos públicos e as suas acções não 
são sujeitas a limites contratuais de 
financiamento; lembra que, na sequência 
da avaliação efectuada ao abrigo do acordo 
quadro de parceria de 2008 muitos dos 
referidos parceiros foram despromovidos a 
parceiros A, ou seja, sob o mecanismo de 
controlo A;

Or. en

Alteração 6
Martin Ehrenhauser

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita que a Comissão assegure que as 
fragilidades identificadas durante as 
auditorias regulares aos sistemas dos 
parceiros sejam por estes tratadas em 
tempo oportuno e, em caso contrário, que 
serão tomadas as medidas necessárias; 
recorda que os auditores externos devem 
continuar a trabalhar na melhoria da 
qualidade das suas recomendações aos 
parceiros, tendo em conta as respectivas 
estruturas específicas, a fim de garantir a 
aceitação e a viabilidade da aplicação das 
referidas recomendações;

6. Solicita que a Comissão assegure que as 
fragilidades identificadas durante as 
auditorias regulares aos sistemas dos 
parceiros sejam por estes tratadas em 
tempo oportuno e, em caso contrário, que 
serão tomadas as medidas necessárias; 
recorda que os auditores externos devem 
continuar a trabalhar na melhoria da 
qualidade das suas recomendações aos 
parceiros, tendo em conta as respectivas 
estruturas específicas, a fim de garantir a 
aceitação e a viabilidade da aplicação das 
referidas recomendações; realça que são 
necessárias mais melhorias relativamente 
à documentação sobre a avaliação das 
propostas de acções de assistência 
humanitária em termos da sua 
simplificação e normalização e para 
permitir uma comparação global;

Or. en

Alteração 7
Thijs Berman, Barbara Weiler
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Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Acredita que graças aos mecanismos de 
auditoria e de acompanhamento existentes, 
há uma maior responsabilização no que 
respeita à avaliação da eficiência e da 
eficácia dos parceiros no âmbito do acordo 
quadro de parceria do que em relação aos 
parceiros que operam no âmbito da ONU;

7. Acredita que graças aos mecanismos de 
auditoria e de acompanhamento existentes, 
há uma maior responsabilização no que 
respeita à avaliação da eficiência e da 
eficácia dos parceiros no âmbito do acordo 
quadro de parceria do que em relação aos 
parceiros que operam no âmbito da ONU;
contudo, realça que uma organização 
internacional como a ONU não pode ser 
comparada aos parceiros do acordo 
quadro de parceria;

Or. en

Alteração 8
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que as condições e a aplicação 
do controlo e do acompanhamento dos 
fundos da UE submetidos a uma gestão 
conjunta têm revelado fragilidades graves; 
insta a Comissão a estabelecer um acordo, 
designadamente com as agências da ONU, 
sobre as medidas em que se baseia o 
trabalho de auditoria desenvolvido pelos 
organismos da ONU e a reforçar e a 
aumentar as garantias resultantes dos 
controlos existentes, em particular das 
verificações;

9. Salienta que as condições e a aplicação 
do controlo e do acompanhamento dos 
fundos da UE submetidos a uma gestão 
conjunta têm revelado fragilidades graves; 
insta a Comissão a estabelecer um acordo, 
designadamente com as agências da ONU, 
sobre as medidas destinadas a tornar o 
trabalho de auditoria desenvolvido pelos 
organismos da ONU fiável e eficaz e a 
reforçar e a aumentar fortemente as 
garantias resultantes dos controlos 
existentes, em particular das verificações;

Or. nl
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Alteração 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, em consequência da
revisão do Regulamento Financeiro que 
está em curso, os fundos da UE 
canalizados através da ONU e das 
organizações internacionais devem ser 
geridos em conformidade com as 
disposições relativas à gestão indirecta;

10. Recorda que a revisão do Regulamento 
Financeiro que está em curso sugere que
os fundos da UE canalizados através da 
ONU e das organizações internacionais 
devem ser geridos em conformidade com 
as disposições relativas à gestão indirecta;

Or. en

Alteração 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que os requisitos de controlo 
aplicáveis à gestão indirecta dos fundos da 
UE têm que ser alinhados com os 
utilizados na gestão conjunta; insiste que 
seja estabelecido o mesmo nível de 
responsabilização na gestão indirecta dos 
fundos da UE feita pelos parceiros do 
ECHO, designadamente no que respeita a 
fornecer à Comissão os documentos 
referidos no n.º 5 do artigo 57.º da 
proposta da Comissão relativa ao 
Regulamento Financeiro; realça que é 
essencial o acesso aos relatórios de 
auditoria aos parceiros do ECHO para 
verificar a boa gestão financeira das acções 
financiadas pelo orçamento da UE;

11. Salienta que os requisitos de controlo 
aplicáveis à gestão indirecta dos fundos da 
UE têm que ser tão rigorosos como os 
utilizados na gestão conjunta; espera que 
seja estabelecido o mesmo nível de 
responsabilização na gestão indirecta dos 
fundos da UE feita pelos parceiros do 
ECHO, a fim de corresponder ao indicado
no n.º 5 do artigo 57.º da proposta da 
Comissão relativa ao Regulamento 
Financeiro; e solicita o acesso aos 
relatórios de auditoria aos parceiros do 
ECHO para verificar a boa gestão 
financeira das acções financiadas pelo 
orçamento da UE;

Or. en
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Alteração 11
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insiste que as conclusões da auditoria 
devem ser postas à disposição da 
autoridade de quitação em tempo oportuno; 
este facto não obsta ao exercício dos 
poderes e das competências do Tribunal de 
Contas Europeu e do Organismo Europeu 
de Luta Antifraude (OLAF);

12. Insiste que as conclusões da auditoria 
devem ser postas à disposição da 
autoridade de quitação em tempo oportuno; 
este facto não obsta ao exercício dos 
poderes e das competências do Tribunal de 
Contas Europeu e do Organismo Europeu 
de Luta Antifraude (OLAF); insta a que, 
se as conclusões da auditoria não forem 
postas à disposição (ou não forem na 
totalidade), o Tribunal de Contas 
Europeu e/ou o OLAF devem proceder 
imediatamente a uma investigação;

Or. nl

Alteração 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Lamenta o carácter demasiado geral 
dos relatórios da ONU, que são 
insuficientes no que respeita à informação 
sobre resultados; salienta que os relatórios 
da ONU são, no entanto, uma fonte 
essencial de informação para assegurar a 
responsabilização e a transparência, devido 
à existência do princípio de auditoria única 
da ONU e ao facto de o âmbito do controlo 
da Comissão estar limitado às verificações 
e ao acompanhamento;

13. Lamenta o carácter geral dos relatórios 
da ONU, que são insuficientes no que 
respeita à informação sobre resultados; 
salienta que os relatórios da ONU são, no 
entanto, uma fonte essencial de informação 
para assegurar a responsabilização e a 
transparência, devido à existência do 
princípio de auditoria única da ONU e ao 
facto de o âmbito do controlo da Comissão 
estar limitado às verificações e ao 
acompanhamento;

Or. en
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Alteração 13
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Solicita que a Comissão garanta que os 
relatórios da ONU contenham informação 
suficiente relativamente aos resultados dos 
projectos analisados no período de tempo a 
que se refere o relatório; sublinha que os 
indicadores de resultados e de impacto 
mensuráveis devem ser parte integrante dos 
critérios para a elaboração do relatório; 
lamenta o facto de mais de 70% das 
respostas do ECHO aos questionários do 
Tribunal de Contas Europeu, relativamente 
ao Relatório Especial 15/2009, indicarem 
que os relatórios da ONU estavam 
atrasados;

14. Solicita que a Comissão garanta que os 
relatórios da ONU contenham informação 
suficiente relativamente aos resultados dos 
projectos analisados no período de tempo a 
que se refere o relatório; sublinha que os 
indicadores de resultados e de impacto 
mensuráveis devem ser parte integrante dos 
critérios para a elaboração do relatório; 
lamenta o facto de mais de 70% das 
respostas do ECHO aos questionários do 
Tribunal de Contas Europeu, relativamente 
ao Relatório Especial 15/2009, indicarem 
que os relatórios da ONU estavam 
atrasados; exprime o seu repúdio por este 
comportamento repreensível da ONU;

Or. nl

Alteração 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Solicita que a Comissão garanta que os 
relatórios da ONU contenham informação 
suficiente relativamente aos resultados dos 
projectos analisados no período de tempo a 
que se refere o relatório; sublinha que os 
indicadores de resultados e de impacto 
mensuráveis devem ser parte integrante dos 
critérios para a elaboração do relatório; 
lamenta o facto de mais de 70% das 
respostas do ECHO aos questionários do 
Tribunal de Contas Europeu, relativamente 
ao Relatório Especial 15/2009, indicarem 

14. Solicita que a Comissão garanta que os 
relatórios da ONU contenham informação 
suficiente relativamente aos resultados dos 
projectos analisados no período de tempo a 
que se refere o relatório; sublinha que os 
indicadores de resultados e de impacto 
mensuráveis devem ser parte integrante dos 
critérios para a elaboração do relatório; 
lamenta o facto de mais de 70% das 
respostas do ECHO aos questionários do 
Tribunal de Contas Europeu, relativamente 
ao Relatório Especial 15/2009, indicarem 
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que os relatórios da ONU estavam 
atrasados;

que os relatórios da ONU estavam 
atrasados e solicita à Comissão que 
indique qual é a situação mais recente a 
este respeito;

Or. en

Alteração 15
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Constata que o Sector de Auditoria 
Externa beneficiou escassamente do 
aumento do volume de pessoal na sede da 
DG ECHO em 2010 (de 247 para 289);

Or. en

Alteração 16
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Lamenta as dificuldades encontradas 
pelo Tribunal de Contas Europeu para ter 
acesso à informação sobre as acções 
desenvolvidas pelos parceiros da ONU; 
recorda que, em conformidade com a 
cláusula de verificação do Acordo Quadro 
Financeiro e Administrativo, a UE e, por 
conseguinte o Tribunal de Contas Europeu, 
pode efectuar controlos financeiros no 
local e a ONU devem facultar todas as 
informações financeiras relevantes; salienta 
que a ONU devem possibilitar o acesso 
necessário à informação pelo Tribunal de 
Contas Europeu e assim cumprirem a 

16. Lamenta as dificuldades encontradas 
pelo Tribunal de Contas Europeu para ter 
acesso à informação sobre as acções 
desenvolvidas pelos parceiros da ONU; 
recorda que, em conformidade com a 
cláusula de verificação do Acordo Quadro 
Financeiro e Administrativo, a UE e, por 
conseguinte o Tribunal de Contas Europeu, 
pode efectuar controlos financeiros no 
local e a ONU devem facultar todas as 
informações financeiras relevantes; salienta 
que a ONU devem possibilitar o acesso 
necessário à informação pelo Tribunal de 
Contas Europeu e assim cumprirem a 
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cláusula de verificação do Acordo Quadro 
Financeiro e Administrativo;

cláusula de verificação do Acordo Quadro 
Financeiro e Administrativo; realça que se 
a ONU não melhorar o seu 
comportamento a curto prazo, a UE 
poderá ponderar as possibilidades de 
reduzir ou até suspender totalmente a 
prestação de ajuda;

Or. nl

Alteração 17
Martin Ehrenhauser

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com os resultados 
positivos das discussões com o Programa 
Alimentar Mundial das Nações Unidas que 
levaram este organismo a alterar as suas 
regras, a fim de disponibilizar à DG ECHO 
os respectivos relatórios de auditoria 
interna; solicita que a DG ECHO efectue, 
sem demora, negociações semelhantes com 
outros organismos da ONU, de forma a 
assegurar um acesso fácil e sem burocracia 
aos respectivos relatórios de auditoria 
interna; exorta a Comissão a informar, de 
seis em seis meses, as comissões do PE 
competentes sobre a evolução das 
negociações; frisa que os relatórios de 
auditoria interna devem ser 
disponibilizados à Comissão por via 
electrónica e não apenas nas instalações 
das respectivas agências da ONU;

17. Congratula-se com os resultados 
positivos das discussões com o Programa 
Alimentar Mundial das Nações Unidas e o 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), que levaram estes 
organismos a alterar as suas regras, a fim 
de disponibilizar à DG ECHO os 
respectivos relatórios de auditoria interna; 
solicita que a DG ECHO efectue, sem 
demora, negociações semelhantes com 
outros organismos da ONU, de forma a 
assegurar um acesso fácil e sem burocracia 
aos respectivos relatórios de auditoria 
interna; exorta a Comissão a informar, de 
seis em seis meses, as comissões do PE 
competentes sobre a evolução das 
negociações; frisa que os relatórios de 
auditoria interna devem ser 
disponibilizados à Comissão por via 
electrónica e não apenas nas instalações 
das respectivas agências da ONU;

Or. en

Alteração 18
Lucas Hartong



AM\883755PT.doc 13/20 PE475.972v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Acolhe com agrado os esforços que 
está a realizar o Grupo de Trabalho sobre a 
responsabilização e a auditoria da ajuda 
ligada a catástrofes, criado no âmbito da 
Organização Internacional das Instituições 
Superiores de Auditoria (INTOSAI) e 
dirigido por um membro do Tribunal de 
Contas Europeu; lembra que os dois 
principais objectivos são os seguintes: i) 
estabelecer orientações e boas práticas no 
domínio da auditoria, com vista a chegar, 
em última instância, a um conceito de 
modelo de relatório único e integrado e (ii) 
estabelecer orientações e boas práticas no 
domínio da auditoria relacionada com a 
ajuda em casos de catástrofe;

19. Acolhe com agrado os esforços que 
está a realizar o Grupo de Trabalho sobre a 
responsabilização e a auditoria da ajuda 
ligada a catástrofes, criado no âmbito da 
Organização Internacional das Instituições 
Superiores de Auditoria (INTOSAI) e 
dirigido por um membro do Tribunal de 
Contas Europeu; lembra que os dois 
principais objectivos são os seguintes: i) 
estabelecer orientações e boas práticas no 
domínio da auditoria, com vista a chegar, 
em última instância, a um conceito de 
modelo de relatório único e integrado e (ii) 
estabelecer orientações e boas práticas no 
domínio da auditoria relacionada com a 
ajuda em casos de catástrofe;
simultaneamente faz notar que é 
realmente lamentável que tal grupo de 
trabalho tenha de ser criado, já que isto 
demonstra que a situação actual é tudo 
menos ideal;

Or. nl

Alteração 19
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Realça que, desde o conhecimento dos 
abusos relativos à utilização dos fundos da 
ONU destinados a actividades 
humanitárias e ao desenvolvimento pelo 
Governo da Coreia do Norte, no final de 
2006, tem havido uma ampla crítica à falta 
de transparência, de responsabilização, de 
eficiência e de eficácia da gestão dos 

21. Realça que, desde o conhecimento dos 
abusos relativos à utilização dos fundos da 
ONU destinados a actividades 
humanitárias e ao desenvolvimento pelo 
Governo da Coreia do Norte, no final de 
2006, tem havido uma ampla crítica à falta 
de transparência, de responsabilização, de 
eficiência e de eficácia da gestão dos 



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

PT

fundos pela ONU; lamenta que a reforma 
da ONU no que respeita a transparência e a 
responsabilização ainda não tenha feito 
progressos significativos; frisa que os 
Estados-Membros da UE precisam de 
demonstrar uma maior vontade política, 
determinação e coerência, a fim de fazerem 
avançar a reforma e assegurarem uma 
maior responsabilização; solicita que a Alta 
Representante da UE para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança 
assuma esta matéria como uma prioridade 
e desempenhe um papel facilitador;

fundos pela ONU; lamenta que a reforma 
da ONU no que respeita a transparência e a 
responsabilização ainda não tenha feito 
progressos significativos; frisa que a 
Comissão e o Parlamento Europeu
precisam de demonstrar uma maior 
vontade política, determinação e coerência, 
a fim de fazerem avançar a reforma e 
assegurarem uma maior responsabilização; 
solicita que a Alta Representante da UE 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança assuma esta matéria como 
uma prioridade e desempenhe um papel 
facilitador; chama a atenção para a 
possibilidade de suspender (total ou 
parcialmente) o apoio financeiro à ONU;

Or. nl

Alteração 20
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Verifica que as questões seguintes 
devem ser resolvidas pelos parceiros do 
acordo quadro de parceria, a saber: criação 
de mecanismos de controlo interno 
adequados, melhoria dos seus sistemas de 
afectação de custos tornando-os mais 
transparentes, melhoria das fragilidades 
dos sistemas contabilísticos e do 
compromisso de gestão segundo padrões 
de qualidade, criação de um procedimento 
de gestão do risco para toda a organização 
e sensibilização para os perigos da fraude e 
da corrupção;

25. Verifica que as questões seguintes 
devem ser resolvidas pelos parceiros do 
acordo quadro de parceria, a saber: criação 
de mecanismos de controlo interno 
adequados, melhoria dos seus sistemas de 
afectação de custos tornando-os mais 
transparentes, fim definitivo das 
fragilidades dos sistemas contabilísticos e 
do compromisso de gestão segundo 
padrões de qualidade, criação de um 
procedimento de gestão do risco para toda 
a organização e sensibilização para os 
perigos da fraude e da corrupção;

Or. en
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Alteração 21
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Considera que a associação genuína e 
constante dos beneficiários na planificação 
e gestão da ajuda é uma das condições 
fundamentais para a qualidade e para a 
celeridade da resposta humanitária, em 
particular no caso de crises de longa 
duração; salienta que, em muitos casos, 
não são aplicados quaisquer mecanismos 
formais que permitam conhecer as queixas 
e as reacções dos beneficiários 
relativamente ao parceiro em causa; frisa 
que esta é uma medida importante para 
melhorar a eficácia e a responsabilização, 
bem como para evitar a potencial má 
utilização dos instrumentos de ajuda; 
solicita que a DG ECHO crie os referidos 
mecanismos sem demora;

27. Considera que a associação genuína e 
constante dos beneficiários na planificação 
e gestão da ajuda é uma das condições 
fundamentais para a qualidade e para a 
celeridade da resposta humanitária, em 
particular no caso de crises de longa 
duração; salienta que, em muitos casos, 
não são aplicados quaisquer mecanismos 
formais que permitam conhecer as queixas 
e as reacções dos beneficiários 
relativamente ao parceiro em causa ou 
normas claras acerca da protecção dos 
autores de denúncias; frisa que esta é uma 
medida importante para melhorar a eficácia 
e a responsabilização, bem como para 
evitar a potencial má utilização dos 
instrumentos de ajuda; solicita que a DG 
ECHO crie os referidos mecanismos sem 
demora;

Or. en

Alteração 22
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda o parecer do TCE, transmitido 
no seu relatório especial 15/2009, segundo 
o qual os requisitos estratégicos e jurídicos 
para a selecção de um parceiro, de forma 
objectiva e transparente, estão 
insuficientemente transpostos em critérios 
práticos para sustentar uma tomada de 
decisão no caso de parceiros da ONU; 

29. Recorda o parecer do TCE, transmitido 
no seu relatório especial 15/2009, segundo 
o qual os requisitos estratégicos e jurídicos 
para a selecção de um parceiro, de forma 
objectiva e transparente, estão 
insuficientemente transpostos em critérios 
práticos para sustentar uma tomada de 
decisão no caso de parceiros da ONU; 
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insiste que a escolha de um parceiro da 
ONU para desenvolver uma acção 
humanitária deve demonstrar que esta 
abordagem é mais eficiente e eficaz que 
outras formas de prestar ajuda; insta a 
Comissão a efectuar e documentar, de 
forma sistemática, avaliações formais e 
comparações de sistemas alternativos de 
prestação de ajuda;

insiste que a escolha de um parceiro da 
ONU para desenvolver uma acção 
humanitária deve demonstrar que esta 
abordagem é mais eficiente e eficaz que 
outras formas de prestar ajuda; insta a 
Comissão a efectuar e documentar, de 
forma sistemática, avaliações formais e 
comparações de sistemas alternativos de 
prestação de ajuda; aconselha a Comissão 
a deixar de considerar automaticamente a 
ONU como parceiro na ajuda mas 
também a procurar expressamente outros 
parceiros possíveis;

Or. nl

Alteração 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda o parecer do TCE, transmitido 
no seu relatório especial 15/2009, segundo 
o qual os requisitos estratégicos e jurídicos 
para a selecção de um parceiro, de forma 
objectiva e transparente, estão 
insuficientemente transpostos em critérios 
práticos para sustentar uma tomada de 
decisão no caso de parceiros da ONU; 
insiste que a escolha de um parceiro da 
ONU para desenvolver uma acção 
humanitária deve demonstrar que esta 
abordagem é mais eficiente e eficaz que 
outras formas de prestar ajuda; insta a 
Comissão a efectuar e documentar, de 
forma sistemática, avaliações formais e 
comparações de sistemas alternativos de 
prestação de ajuda;

29. Recorda o parecer do TCE, transmitido 
no seu relatório especial 15/2009, segundo 
o qual os requisitos estratégicos e jurídicos 
para a selecção de um parceiro, de forma 
objectiva e transparente, estão 
insuficientemente transpostos em critérios 
práticos para sustentar uma tomada de 
decisão no caso de parceiros da ONU; insta 
a Comissão a efectuar e documentar, de 
forma sistemática, avaliações formais entre 
os sistemas de prestação de ajuda da ONU 
e de outros parceiros;

Or. en
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Alteração 24
Martin Ehrenhauser

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Chama a atenção para os 
frequentes reforços orçamentais de que a 
DG ECHO necessitou, quer através da 
utilização de fundos da reserva para 
ajudas de emergência ou de 
transferências de outras rubricas 
orçamentais da rubrica Ajuda Externa do 
FED; considera que os reforços 
orçamentais constituem uma questão 
estrutural; realça a necessidade de 
elaborar um orçamento realista, 
afectando montantes adequados às 
catástrofes naturais ou às acções 
humanitárias, com base na experiência 
reiterada de despesa de anos anteriores; 

Or. en

Alteração 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Reconhece que a DG ECHO promove
a redução do risco de catástrofes (RRC) 
através do programa DIPECHO e como 
parte integrante das acções humanitárias;

35. Regozija-se pelo facto de a DG ECHO 
promover a redução do risco de catástrofes 
(RRC) através do programa DIPECHO e 
como parte integrante das acções 
humanitárias;

Or. en

Alteração 26
Martin Ehrenhauser
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Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Insta a DG ECHO a centrar-se mais na 
sustentabilidade das acções humanitárias; 
exorta a DG ECHO a colocar maior ênfase 
na RRC e na preparação para catástrofes, a 
reforçar a resistência das populações em 
risco através do desenvolvimento de 
capacidades, formação, sensibilização e 
criação de sistemas eficientes de alerta 
rápido em países expostos a catástrofes e 
em crise, permitindo-lhes reagir de forma 
adequada;

36. Insta a DG ECHO a centrar-se mais na 
sustentabilidade das acções humanitárias; 
exorta a DG ECHO e outros serviços 
pertinentes da Comissão a colocarem
maior ênfase na RRC e na preparação para 
catástrofes, a reforçarem a resistência das 
populações em risco através do 
desenvolvimento de capacidades, 
formação, sensibilização e criação de 
sistemas eficientes de alerta rápido em 
países expostos a catástrofes e em crise, 
permitindo-lhes reagir de forma adequada;

Or. en

Alteração 27
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Observa que a Comissão concede um 
apoio significativo ao OCHA; deplora o 
facto de a experiência no Haiti e no 
Paquistão ter evidenciado a insuficiência 
actual da capacidade de coordenação do 
OCHA; realça que a capacidade do OCHA 
de cumprir a sua função de coordenação foi 
prejudicada por capacidades reduzidas, 
avaliação inadequada das necessidades e 
ferramentas electrónicas apenas 
parcialmente funcionais, necessárias para o 
processamento da informação;

45. Observa que a Comissão concede um 
apoio significativo ao OCHA; deplora o 
facto de a experiência no Haiti e no 
Paquistão ter evidenciado a insuficiência 
actual da capacidade de coordenação do 
OCHA; realça que a capacidade do OCHA 
de cumprir a sua função de coordenação foi 
prejudicada por capacidades reduzidas, 
avaliação inadequada das necessidades e 
ferramentas electrónicas apenas 
parcialmente funcionais, necessárias para o 
processamento da informação; portanto, 
aconselha a deixar de colaborar com 
o/através do OCHA;

Or. nl
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Alteração 28
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Observa que a Comissão concedeu um 
apoio significativo à ONU no seu esforço 
para desenvolver e aplicar o sistema de 
cluster; realça que ambas as catástrofes 
revelaram que permanece ainda muito por 
fazer para melhorar a sua eficácia, 
eficiência e coordenação, e para reforçar a 
apropriação e responsabilização;

46. Observa que a Comissão concedeu um 
apoio significativo à ONU no seu esforço 
para desenvolver e aplicar o sistema de 
cluster; realça que ambas as catástrofes 
revelaram que permanece ainda muito por 
fazer para melhorar a sua eficácia, 
eficiência e coordenação, e para reforçar a 
apropriação e responsabilização; portanto, 
aconselha a doravante deixar de 
colaborar a título primário com a ONU;

Or. nl

Alteração 29
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Sublinha que a Comissão não entregou
ao relator do Parlamento o documento final 
e os relatórios financeiros dos parceiros do 
ECHO sobre a execução das acções 
humanitárias na sequência das catástrofes 
no Haiti e no Paquistão em 2010, com a 
justificação de que incluíam informação 
sensível sobre os parceiros do ECHO; 
realça que o Parlamento deve ter acesso a 
esses relatórios ou, pelo menos, aos dados 
fundamentais sobre a eficiência e eficácia 
da execução das acções para poder ajuizar 
da sua boa gestão financeira;

47. Lamenta que a Comissão não tenha 
entregue ao relator do Parlamento o 
documento final e os relatórios financeiros 
dos parceiros do ECHO sobre a execução 
das acções humanitárias na sequência das 
catástrofes no Haiti e no Paquistão em 
2010, com a justificação de que incluíam 
informação sensível sobre os parceiros do 
ECHO; realça que o Parlamento deve ter 
acesso a esses relatórios ou, pelo menos, 
aos dados fundamentais sobre a eficiência 
e eficácia da execução das acções para 
poder ajuizar da sua boa gestão financeira;
considera que este modo de proceder da 
Comissão viola abertamente as suas 
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próprias normas de transparência;

Or. nl

Alteração 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 47-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

47-A. Salienta que a Comissão do 
Controlo Orçamental enviará uma 
delegação ao Haiti devido aos problemas 
comunicados relativamente à ajuda 
atribuída ao Haiti;

Or. en

Alteração 31
Lucas Hartong

Proposta de resolução
N.º 48-A (novo) 

Proposta de resolução Alteração

48-A. Aliás, considera que, segundo o 
princípio da subsidiariedade, a prestação 
de ajuda - quer seja ou não no âmbito da 
ajuda ao desenvolvimento - não é uma 
tarefa da Comissão ou do Parlamento 
Europeu mas sim dos Estados-Membros;

Or. nl


