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Amendamentul 1
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 26 
septembrie 2011 referitoare la consolidarea 
răspunsului european în caz de dezastre: 
rolul protecției civile și al asistenței 
umanitare*, Rezoluția sa din 19 ianuarie 
2011 referitoare la situația din Haiti la un 
an după cutremur: ajutorul umanitar și 
reconstrucția*, Rezoluția sa din 10 
februarie 2010 referitoare la recentul 
cutremur din Haiti*, Rezoluția sa din 18 
ianuarie 2011 referitoare la punerea în 
aplicare a Consensului european privind 
ajutorul umanitar: bilanț la jumătatea 
perioadei al planului de acțiune și 
perspective viitoare*,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 
septembrie 2011 referitoare la consolidarea 
răspunsului european în caz de dezastre: 
rolul protecției civile și al asistenței 
umanitare4, Rezoluția sa din 19 ianuarie 
2011 referitoare la situația din Haiti la un 
an după cutremur: ajutorul umanitar și 
reconstrucția5, Rezoluția sa din 10 
februarie 2010 referitoare la recentul 
cutremur din Haiti6, Rezoluția sa din 
18 decembrie 2007 referitoare la 
Consensul european privind ajutorul 
umanitar, Rezoluția sa din 18 ianuarie 
2011 referitoare la punerea în aplicare a 
Consensului european privind ajutorul 
umanitar: bilanț la jumătatea perioadei al 
planului de acțiune și perspective viitoare7,

Or. en

Amendamentul 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește avizul formulat de Curtea de 
Conturi Europeană (CCE) în rapoartele 
sale anuale, potrivit căruia sistemele 
globale de control ex ante, de monitorizare 
și de supraveghere, activitatea de audit ex 
post și funcțiile de audit intern ale DG 
ECHO sunt apreciate ca fiind în general 
eficace; subliniază, însă, că există un 

2. reamintește avizul formulat de Curtea de 
Conturi Europeană (CCE) în rapoartele 
sale anuale, potrivit căruia sistemele 
globale de control ex ante, de monitorizare 
și de supraveghere, activitatea de audit ex 
post și funcțiile de audit intern ale DG 
ECHO sunt apreciate ca fiind în general 
eficace; subliniază totuși că există un 
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potențial de îmbunătățire sub toate aceste 
aspecte;

potențial de îmbunătățire sub toate aceste 
aspecte;

Or. en

Amendamentul 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută îmbunătățirea flexibilității și a 
eficienței adusă de ACP 2008, în 
comparație cu ACP 2005, și exprimată, de 
exemplu, printr-o abordare axată mai mult 
pe rezultate, prin introducerea 
mecanismelor de control de tip A și P, 
precum și prin simplificare și reducerea 
ambiguității cu ajutorul orientărilor; 
solicită Comisiei să perfecționeze în 
continuare măsurile care îmbunătățesc 
eficiența cooperării cu partenerii ACP prin 
intermediul viitorului ACP 2012; 
subliniază că îmbunătățirea eficienței 
cooperării și reducerea sarcinilor 
administrative excesive vor asigura un 
nivel sporit de responsabilitate și 
transparență;

4. salută îmbunătățirea flexibilității și a 
eficienței adusă de ACP 2008, în 
comparație cu ACP 2005, și exprimată, de 
exemplu, printr-o abordare axată mai mult 
pe rezultate, prin introducerea 
mecanismelor de control de tip A și P, 
precum și prin simplificare și reducerea 
ambiguității cu ajutorul orientărilor; 
solicită Comisiei să perfecționeze în 
continuare măsurile care îmbunătățesc 
eficiența cooperării cu partenerii ACP prin 
intermediul viitorului ACP 2012; 
subliniază că îmbunătățirea eficienței 
cooperării și reducerea sarcinilor 
administrative excesive ar trebui să 
asigure un nivel sporit de responsabilitate 
și transparență;

Or. en

Amendamentul 4
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută îmbunătățirea flexibilității și a 
eficienței adusă de ACP 2008, în 
comparație cu ACP 2005, și exprimată, de 

4. salută îmbunătățirea flexibilității și a 
eficienței adusă de ACP 2008, în 
comparație cu ACP 2005, și exprimată, de 
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exemplu, printr-o abordare axată mai mult 
pe rezultate, prin introducerea 
mecanismelor de control de tip A și P, 
precum și prin simplificare și reducerea 
ambiguității cu ajutorul orientărilor; 
solicită Comisiei să perfecționeze în 
continuare măsurile care îmbunătățesc 
eficiența cooperării cu partenerii ACP prin 
intermediul viitorului ACP 2012; 
subliniază că îmbunătățirea eficienței 
cooperării și reducerea sarcinilor 
administrative excesive vor asigura un 
nivel sporit de responsabilitate și 
transparență;

exemplu, printr-o abordare axată mai mult 
pe rezultate, prin introducerea 
mecanismelor de control de tip A și P, 
precum și prin simplificare și reducerea 
ambiguității cu ajutorul orientărilor; 
solicită Comisiei să perfecționeze în 
continuare măsurile care îmbunătățesc 
eficiența cooperării cu partenerii ACP prin 
intermediul viitorului ACP 2012; 
subliniază că îmbunătățirea eficienței 
cooperării și reducerea sarcinilor 
administrative excesive ale partenerilor 
ACP vor asigura un nivel sporit de 
responsabilitate și transparență;

Or. en

Amendamentul 5
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să îmbunătățească 
metodele și practicile de evaluare a 
eligibilității unui potențial partener pentru 
ACP; reamintește că experiența anterioară 
semnării ACP 2008 demonstrează că 
evaluarea inițială, favorabilă partenerilor 
care făceau obiectul mecanismului de 
control de tip P, bazat pe fiabilitatea 
sistemelor de control intern și pe soliditatea 
financiară ale acestora, a fost prea 
optimistă; reamintește că, în urma evaluării 
efectuate în temeiul ACP 2008, mulți 
dintre aceștia au fost retrogradați la statutul 
de parteneri de tip A, mai exact parteneri 
care fac obiectul mecanismului de control 
de tip A;

5. solicită Comisiei să îmbunătățească 
metodele și practicile de evaluare a 
eligibilității unui potențial partener pentru 
ACP; reamintește că experiența anterioară 
semnării ACP 2008 demonstrează că 
evaluarea inițială, favorabilă partenerilor 
care făceau obiectul mecanismului de 
control de tip P, bazat pe fiabilitatea 
sistemelor de control intern și pe soliditatea 
financiară ale acestora, a fost prea 
optimistă; constată că, în urma acordării, 
pe baza unei evaluări inițiale, a acestui 
statut partenerilor care fac obiectul 
mecanismului de control de tip P, 
sistemele lor interne de control nu mai 
sunt atât de frecvent supuse auditării, 
aceștia având permisiunea de a aplica 
propriile lor proceduri de achiziții, iar 
acțiunile lor nu sunt supuse unor limite 
contractuale privind finanțarea; 
reamintește că, în urma evaluării efectuate 
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în temeiul ACP 2008, mulți dintre aceștia 
au fost retrogradați la statutul de parteneri 
de tip A, mai exact parteneri care fac 
obiectul mecanismului de control de tip A;

Or. en

Amendamentul 6
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să se asigure că 
deficiențele depistate în cursul auditurilor 
periodice ale sistemelor partenerilor sunt 
prompt corectate de aceștia și că, în caz 
contrar, sunt adoptate măsurile necesare; 
reamintește că auditorii externi trebuie să 
depună în continuare eforturi în vederea 
îmbunătățirii calității recomandărilor pe 
care le adresează partenerilor, ținând seama 
de structurile lor specifice, astfel încât să se 
garanteze faptul că recomandările sunt 
acceptate, iar implementarea lor este 
fezabilă;

6. solicită Comisiei să se asigure că 
deficiențele depistate în cursul auditurilor 
periodice ale sistemelor partenerilor sunt 
prompt corectate de aceștia și că, în caz 
contrar, sunt adoptate măsurile necesare; 
reamintește că auditorii externi trebuie să 
depună în continuare eforturi în vederea 
îmbunătățirii calității recomandărilor pe 
care le adresează partenerilor, ținând seama 
de structurile lor specifice, astfel încât să se 
garanteze faptul că recomandările sunt 
acceptate, iar implementarea lor este 
fezabilă; subliniază că sunt necesare noi 
îmbunătățiri ale documentației privind 
evaluarea propunerilor de acțiuni de 
ajutor umanitar, în sensul raționalizării și 
al standardizării acestora și în vederea 
facilitării unei confruntări la nivel global; 

Or. en

Amendamentul 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că, datorită mecanismelor de 
audit și control existente, se observă un 
grad al responsabilității mai mare în ceea 
ce privește evaluarea eficienței și a 
eficacității partenerilor ACP decât în cazul 
partenerilor ONU;

7. consideră că, datorită mecanismelor de 
audit și control existente, se observă un 
grad al responsabilității mai mare în ceea 
ce privește evaluarea eficienței și a 
eficacității partenerilor ACP decât în cazul 
partenerilor ONU; cu toate acestea, 
subliniază că o organizație internațională, 
precum ONU, nu poate fi comparată cu 
partenerii ACP;

Or. en

Amendamentul 8
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra faptului că termenii 
și implementarea controalelor și a 
monitorizării fondurilor UE care fac 
obiectul gestiunii în comun prezintă 
deficiențe grave; îndeamnă Comisia să 
găsească un acord, îndeosebi cu agențiile 
ONU, cu privire la măsurile necesare 
pentru a se asigura fiabilitatea activităților 
de audit efectuate de organismele ONU și 
să consolideze asigurările obținute în urma 
controalelor existente, inclusiv în urma 
verificărilor;

9. atrage atenția asupra faptului că termenii 
și implementarea controalelor și a 
monitorizării fondurilor UE care fac 
obiectul gestiunii în comun prezintă 
deficiențe grave; îndeamnă Comisia să 
găsească un acord, îndeosebi cu agențiile 
ONU, cu privire la măsurile necesare 
pentru a se asigura fiabilitatea și 
eficacitatea activităților de audit efectuate 
de organismele ONU și să consolideze 
temeinic asigurările obținute în urma 
controalelor existente, inclusiv în urma 
verificărilor;

Or. nl

Amendamentul 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că, în urma revizuirii în 
curs a Regulamentului financiar, fondurile 
UE care sunt canalizate prin intermediul 
ONU și al organizațiilor internaționale 
trebuie gestionate în conformitate cu 
dispozițiile privind gestiunea indirectă;

10. reamintește că revizuirea în curs a 
Regulamentului financiar preconizează că
fondurile UE care sunt canalizate prin 
intermediul ONU și al organizațiilor 
internaționale trebuie gestionate în 
conformitate cu dispozițiile privind 
gestiunea indirectă;

Or. en

Amendamentul 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că cerințele de control 
aferente gestiunii indirecte a fondurilor UE 
trebuie aliniate la cele aferente gestiunii în 
comun; insistă să se instituie același nivel 
de responsabilitate și pentru gestiunea 
indirectă a fondurilor UE de către 
partenerii ECHO, în special în ceea ce 
privește furnizarea către Comisie a 
documentelor menționate la articolul 57 
alineatul (5) din propunerea Comisiei 
referitoare la Regulamentul financiar; 
subliniază că accesul la rapoartele de audit 
ale partenerilor ECHO are o importanță 
esențială pentru verificarea aplicării bunei 
gestiuni financiare în cazul măsurilor 
finanțate de la bugetul UE;

11. subliniază că cerințele de control 
aferente gestiunii indirecte a fondurilor UE 
trebuie să fie la fel de stricte ca și cele 
aferente gestiunii în comun; se așteaptă să 
se instituie același nivel de responsabilitate 
și pentru gestiunea indirectă a fondurilor 
UE de către partenerii ECHO, pentru a 
egala nivelul indicat la articolul 57 
alineatul (5) din propunerea Comisiei 
referitoare la Regulamentul financiar; și
solicită acces la rapoartele de audit ale 
partenerilor ECHO pentru verificarea 
aplicării bunei gestiuni financiare în cazul 
măsurilor finanțate de la bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 11
Lucas Hartong
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. insistă ca rezultatele auditurilor să fie 
puse prompt la dispoziția autorității care 
acordă descărcarea de gestiune; acest lucru 
nu aduce atingere competențelor CCE și 
ale OLAF;

12. insistă ca rezultatele auditurilor să fie 
puse prompt la dispoziția autorității care 
acordă descărcarea de gestiune; acest lucru 
nu aduce atingere competențelor CCE și 
ale OLAF; solicită ca, în cazul în care 
rezultatele auditurilor nu sunt puse la 
dispoziție sau sunt puse la dispoziție doar 
parțial, CCE și/sau OLAF să se 
autosesizeze imediat;

Or. nl

Amendamentul 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă caracterul excesiv de general al 
rapoartelor ONU, care nu conțin informații 
suficiente cu privire la rezultate; subliniază 
că, în pofida principiului auditului unic 
practicat de ONU și a faptului că 
controalele Comisiei sunt limitate la 
verificări și monitorizări, rapoartele ONU 
reprezintă totuși o sursă esențială de 
informații pentru asigurarea 
responsabilității și a transparenței;

13. regretă caracterul general al rapoartelor 
ONU, care nu conțin informații suficiente 
cu privire la rezultate; subliniază că, în 
pofida principiului auditului unic practicat 
de ONU și a faptului că controalele 
Comisiei sunt limitate la verificări și 
monitorizări, rapoartele ONU reprezintă 
totuși o sursă esențială de informații pentru 
asigurarea responsabilității și a 
transparenței;

Or. en

Amendamentul 13
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei să se asigure că 
rapoartele ONU conțin suficiente 
informații referitoare la rezultatele 
proiectelor, mai exact la produsele și 
rezultatele obținute în perioada de timp la 
care se referă raportul; subliniază că printre 
criteriile de raportare trebuie să se numere, 
ca parte integrantă a acestora, indicatori 
măsurabili de produs și de impact; regretă 
că peste 70% din răspunsurile prezentate 
de ECHO la chestionarul CCE pentru 
raportul special nr. 15/2009 indică faptul că 
rapoartele ONU parvin cu întârziere;

14. solicită Comisiei să se asigure că 
rapoartele ONU conțin suficiente 
informații referitoare la rezultatele 
proiectelor, mai exact la produsele și 
rezultatele obținute în perioada de timp la 
care se referă raportul; subliniază că printre 
criteriile de raportare trebuie să se numere, 
ca parte integrantă a acestora, indicatori 
măsurabili de produs și de impact; regretă 
că peste 70% din răspunsurile prezentate 
de ECHO la chestionarul CCE pentru 
raportul special nr. 15/2009 indică faptul că 
rapoartele ONU parvin cu întârziere;
dezaprobă această conduită 
necorespunzătoare a ONU;

Or. nl

Amendamentul 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită Comisiei să se asigure că 
rapoartele ONU conțin suficiente 
informații referitoare la rezultatele 
proiectelor, mai exact la produsele și 
rezultatele obținute în perioada de timp la 
care se referă raportul; subliniază că printre 
criteriile de raportare trebuie să se numere, 
ca parte integrantă a acestora, indicatori 
măsurabili de produs și de impact; regretă 
că peste 70 % din răspunsurile prezentate 
de ECHO la chestionarul CCE pentru 
raportul special nr. 15/2009 indică faptul că 
rapoartele ONU parvin cu întârziere;

14. solicită Comisiei să se asigure că 
rapoartele ONU conțin suficiente 
informații referitoare la rezultatele 
proiectelor, mai exact la produsele și 
rezultatele obținute în perioada de timp la 
care se referă raportul; subliniază că printre 
criteriile de raportare trebuie să se numere, 
ca parte integrantă a acestora, indicatori 
măsurabili de produs și de impact; regretă 
că peste 70 % din răspunsurile prezentate 
de ECHO la chestionarul CCE pentru 
raportul special nr. 15/2009 indică faptul că 
rapoartele ONU parvin cu întârziere și 
solicită Comisiei să indice cea mai recentă 
situație în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 15
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că Sectorul Audit Extern a 
beneficiat foarte puțin de creșterea de 
personal din 2010 din cadrul DG ECHO 
(de la 247 la 289 de persoane);

Or. en

Amendamentul 16
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. regretă dificultățile cu care s-a 
confruntat CCE în accesul la informații 
privind acțiunile desfășurate de partenerii 
ONU; reamintește că, potrivit clauzei din 
ACFA privind verificările, UE și, prin 
urmare, CCE pot efectua controale 
financiare la fața locului și că ONU trebuie 
să pună la dispoziție toate informațiile 
financiare pertinente; subliniază că ONU 
trebuie să acorde CCE accesul necesar la 
informații, respectând astfel clauza din 
ACFA privind verificările;

16. regretă dificultățile cu care s-a 
confruntat CCE în accesul la informații 
privind acțiunile desfășurate de partenerii 
ONU; reamintește că, potrivit clauzei din 
ACFA privind verificările, UE și, prin 
urmare, CCE pot efectua controale 
financiare la fața locului și că ONU trebuie 
să pună la dispoziție toate informațiile 
financiare pertinente; subliniază că ONU 
trebuie să acorde CCE accesul necesar la 
informații, respectând astfel clauza din 
ACFA privind verificările; subliniază 
faptul că, în cazul în care ONU nu își 
revizuiește imediat conduita, UE poate lua 
în considerare posibilitățile de limitare 
sau chiar de sistare integrală a 
ajutoarelor umanitare acordate prin 
intermediul ONU;

Or. nl
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Amendamentul 17
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută rezultatele pozitive ale discuțiilor 
cu Programul alimentar mondial (PAM), 
potrivit cărora PAM și-a modificat regulile 
pentru a asigura accesul DG ECHO la 
rapoartele sale de audit intern; solicită DG 
ECHO să desfășoare fără întârziere
negocieri similare și cu celelalte agenții ale 
ONU pentru a asigura un acces ușor și 
nebirocratic la rapoartele lor de audit 
intern; solicită Comisiei să informeze 
comisiile competente ale PE o dată la șase 
luni cu privire la progresul înregistrat de 
aceste negocieri; subliniază că toate 
rapoartele de audit intern ar trebui puse la 
dispoziția Comisiei și în format electronic, 
nu doar la sediile agențiilor ONU 
respective;

17. salută rezultatele pozitive ale discuțiilor 
cu Programul alimentar mondial (PAM) și 
Fondul Organizației Națiunilor Unite 
pentru copii (UNICEF), potrivit cărora 
PAM și UNICEF și-au modificat regulile 
pentru a asigura accesul DG ECHO la 
rapoartele lor de audit intern; solicită DG 
ECHO să desfășoare fără întârziere 
negocieri similare și cu celelalte agenții ale 
ONU pentru a asigura un acces ușor și 
nebirocratic la rapoartele lor de audit 
intern; solicită Comisiei să informeze 
comisiile competente ale PE o dată la șase 
luni cu privire la progresul înregistrat de 
aceste negocieri; subliniază că toate 
rapoartele de audit intern ar trebui puse la 
dispoziția Comisiei și în format electronic, 
nu doar la sediile agențiilor ONU 
respective;

Or. en

Amendamentul 18
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută eforturile actuale ale Grupului de 
lucru pentru auditul ajutorului acordat în 
situații de catastrofă și asigurarea 
răspunderii, instituit de Organizația 
Internațională a Instituțiilor Supreme de 
Audit (INTOSAI) și condus de un membru 

19. salută eforturile actuale ale Grupului de 
lucru pentru auditul ajutorului acordat în 
situații de catastrofă și asigurarea 
răspunderii, instituit de Organizația 
Internațională a Instituțiilor Supreme de 
Audit (INTOSAI) și condus de un membru 
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al Curții de Conturi Europene; reamintește 
că cele două obiective principale sunt: (i) 
instituirea unor orientări și bune practici 
pentru ca, în cele din urmă, să se ajungă la 
un model unic și integrat de raportare și (ii) 
instituirea unor orientări și bune practici 
pentru auditul ajutorului acordat în situații 
de catastrofă;

al Curții de Conturi Europene; reamintește 
că cele două obiective principale sunt: (i) 
instituirea unor orientări și bune practici 
pentru ca, în cele din urmă, să se ajungă la 
un model unic și integrat de raportare și (ii) 
instituirea unor orientări și bune practici 
pentru auditul ajutorului acordat în situații 
de catastrofă; în același timp, subliniază 
faptul că este regretabil că este nevoie de 
constituirea unui astfel de Grup de lucru, 
întrucât aceasta este o dovadă a faptului 
că situația din prezent este, de departe, nu 
foarte favorabilă;

Or. nl

Amendamentul 19
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că, în urma dezvăluirilor 
privind abuzurile de la sfârșitul anului 
2006 ale guvernului Coreei de Nord asupra 
fondurilor ONU destinate activităților 
umanitare și de dezvoltare, au fost lansate 
critici generale privind lipsa de 
transparență, de răspundere, de eficiență și 
de eficacitate în gestiunea fondurilor de 
către ONU; regretă că reforma din cadrul 
ONU în ceea ce privește transparența și 
răspunderea nu a înregistrat încă progrese 
semnificative; subliniază că statele 
membre ale UE trebuie să dea dovadă de 
mai multă voință politică, hotărâre și 
coerență în ceea ce privește promovarea 
reformei și să asigure un nivel sporit de 
responsabilitate; solicită Înaltului 
Reprezentant al UE pentru afaceri externe 
și politica de securitate să acorde prioritate 
acestei probleme și să își asume un rol de 
facilitare;

21. subliniază că, în urma dezvăluirilor 
privind abuzurile de la sfârșitul anului 
2006 ale guvernului Coreei de Nord asupra 
fondurilor ONU destinate activităților 
umanitare și de dezvoltare, au fost lansate
critici generale privind lipsa de 
transparență, de răspundere, de eficiență și 
de eficacitate în gestiunea fondurilor de 
către ONU; regretă că reforma din cadrul 
ONU în ceea ce privește transparența și 
răspunderea nu a înregistrat încă progrese 
semnificative; subliniază că Comisia și 
Parlamentul European trebuie să dea 
dovadă de mai multă voință politică, 
hotărâre și coerență în ceea ce privește 
promovarea reformei și să asigure un nivel 
sporit de responsabilitate; solicită Înaltului 
Reprezentant al UE pentru afaceri externe 
și politica de securitate să acorde prioritate 
acestei probleme și să își asume un rol de 
facilitare; subliniază posibilitatea de a nu 
mai acorda ajutor financiar Organizației 
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Națiunilor Unite sau de a acorda doar o 
parte din acesta;

Or. nl

Amendamentul 20
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. observă că partenerii ACP trebuie să 
abordeze următoarele aspecte: instituirea 
unor mecanisme adecvate de control intern, 
îmbunătățirea sistemelor lor financiare 
pentru alocarea costurilor și sporirea 
transparenței acestor sisteme, eliminarea 
deficiențelor prezente la nivelul sistemelor 
lor contabile și al angajamentului 
conducerii în ceea ce privește standardele 
de calitate, introducerea unui proces de 
gestionare a riscurilor la nivelul întregii 
organizații și sensibilizarea față de 
pericolul fraudei și al corupției;

25. observă că partenerii ACP trebuie să 
abordeze următoarele aspecte: instituirea 
unor mecanisme adecvate de control intern, 
îmbunătățirea sistemelor lor financiare 
pentru alocarea costurilor și sporirea 
transparenței acestor sisteme, eliminarea 
totală a deficiențelor prezente la nivelul 
sistemelor lor contabile, al angajamentului 
conducerii în ceea ce privește standardele 
de calitate, introducerea unui proces de 
gestionare a riscurilor la nivelul întregii 
organizații și sensibilizarea față de 
pericolul fraudei și al corupției;

Or. en

Amendamentul 21
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că implicarea efectivă și 
permanentă a beneficiarilor în planificarea 
și gestionarea ajutorului este una dintre 
condițiile esențiale pentru calitatea și 
promptitudinea intervențiilor umanitare, în 
special în cazul crizelor de durată; atrage 
atenția asupra faptului că, în multe cazuri, 

27. consideră că implicarea efectivă și 
permanentă a beneficiarilor în planificarea 
și gestionarea ajutorului este una dintre 
condițiile esențiale pentru calitatea și 
promptitudinea intervențiilor umanitare, în 
special în cazul crizelor de durată; atrage 
atenția asupra faptului că, în multe cazuri, 
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nu sunt instituite mecanisme oficiale prin 
care beneficiarul să poată transmite 
partenerului respectiv reclamații sau 
observații; subliniază că aceasta este o 
măsură importantă pentru îmbunătățirea 
eficacității și a responsabilității și pentru 
prevenirea eventualelor abuzuri în 
utilizarea materialelor destinate ajutoarelor;
invită DG ECHO să introducă fără 
întârziere astfel de mecanisme;

nu sunt instituite mecanisme oficiale prin 
care beneficiarul să poată transmite 
partenerului respectiv reclamații sau 
observații și nici norme clare privind 
protecția persoanelor care denunță 
nereguli; subliniază că aceasta este o 
măsură importantă pentru îmbunătățirea 
eficacității și a responsabilității și pentru 
prevenirea eventualelor abuzuri în 
utilizarea materialelor destinate ajutoarelor;
invită DG ECHO să introducă fără 
întârziere astfel de mecanisme;

Or. en

Amendamentul 22
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește avizul exprimat de CCE în 
Raportul său special nr. 15/2009 potrivit 
căruia cerințele strategice și juridice 
privind selecția partenerilor în mod 
obiectiv și transparent nu sunt transpuse în 
măsură suficientă în criterii practice care să 
sprijine procesul decizional în cazul 
partenerilor ONU; insistă ca atunci când 
este ales un partener ONU pentru 
implementarea acțiunilor umanitare să se 
demonstreze că această abordare este mai 
eficientă și mai eficace decât alte 
modalități de livrare a ajutorului; invită 
Comisia să efectueze sistematic și să 
documenteze evaluări oficiale ale unor 
mecanisme alternative de livrare a 
ajutorului, precum și comparații cu acestea;

29. reamintește avizul exprimat de CCE în 
Raportul său special nr. 15/2009 potrivit 
căruia cerințele strategice și juridice 
privind selecția partenerilor în mod 
obiectiv și transparent nu sunt transpuse în 
măsură suficientă în criterii practice care să 
sprijine procesul decizional în cazul 
partenerilor ONU; insistă ca atunci când 
este ales un partener ONU pentru
implementarea acțiunilor umanitare să se 
demonstreze că această abordare este mai 
eficientă și mai eficace decât alte 
modalități de livrare a ajutorului; invită 
Comisia să efectueze sistematic și să 
documenteze evaluări oficiale ale unor 
mecanisme alternative de livrare a 
ajutorului, precum și comparații cu acestea;
recomandă Comisiei să nu mai considere, 
în mod automat ONU „un partener 
umanitar”, ci să își îndrepte atenția în 
mod expres și spre alți posibili parteneri;

Or. nl
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Amendamentul 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. reamintește avizul exprimat de CCE în 
Raportul său special nr. 15/2009 potrivit 
căruia cerințele strategice și juridice 
privind selecția partenerilor în mod 
obiectiv și transparent nu sunt transpuse în 
măsură suficientă în criterii practice care să 
sprijine procesul decizional în cazul 
partenerilor ONU; insistă ca atunci când 
este ales un partener ONU pentru 
implementarea acțiunilor umanitare să se 
demonstreze că această abordare este mai 
eficientă și mai eficace decât alte 
modalități de livrare a ajutorului; invită 
Comisia să efectueze sistematic și să 
documenteze evaluări oficiale ale unor 
mecanisme alternative de livrare a 
ajutorului, precum și comparații cu 
acestea;

29. reamintește avizul exprimat de CCE în 
Raportul său special nr. 15/2009 potrivit 
căruia cerințele strategice și juridice 
privind selecția partenerilor în mod 
obiectiv și transparent nu sunt transpuse în 
măsură suficientă în criterii practice care să 
sprijine procesul decizional în cazul 
partenerilor ONU; invită Comisia să 
efectueze sistematic și să documenteze 
evaluări oficiale între mecanismele de 
livrare a ajutorului ale ONU și ale altor 
parteneri; 

Or. en

Amendamentul 24
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. atrage atenția asupra consolidărilor 
bugetare frecvente ale DG ECHO, fie prin 
utilizarea rezervei pentru ajutorul de 
urgență, fie prin transferuri din cadrul 
altor linii bugetare, cum ar fi rubrica 
destinată ajutorului extern din cadrul 
FED; consideră consolidarea bugetară o 
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chestiune de ordin structural; subliniază 
necesitatea de realizare a unui buget 
realist, prin care să se aloce credite pentru 
dezastre naturale sau pentru acțiuni 
umanitare, pe baza experienței intense cu 
cheltuielile din anii anteriori;

Or. en

Amendamentul 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. recunoaște că DG ECHO promovează 
reducerea riscurilor de catastrofe prin 
intermediul programului DIPECHO și ca 
parte integrantă a acțiunilor umanitare;

35. salută faptul că DG ECHO 
promovează reducerea riscurilor de 
catastrofe prin intermediul programului 
DIPECHO și ca parte integrantă a 
acțiunilor umanitare;

Or. en

Amendamentul 26
Martin Ehrenhauser

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită DG ECHO să se axeze mai
mult pe sustenabilitatea acțiunilor 
umanitare; îndeamnă DG ECHO să se 
axeze mai mult pe reducerea riscurilor de 
catastrofe și pe anticiparea catastrofelor, să 
întărească capacitatea de rezistență a 
populațiilor supuse riscurilor prin 
intermediul dezvoltării capacităților, al 
formării, al sensibilizării publicului și al 
instituirii de sisteme eficace de avertizare 
timpurie în țările cu risc de catastrofe și în 

36. solicită DG ECHO să se axeze mai 
mult pe sustenabilitatea acțiunilor 
umanitare; îndeamnă DG ECHO și alte 
servicii competente ale Comisiei să se 
axeze mai mult pe reducerea riscurilor de 
catastrofe și pe anticiparea catastrofelor, să 
întărească capacitatea de rezistență a 
populațiilor supuse riscurilor prin 
intermediul dezvoltării capacităților, al 
formării, al sensibilizării publicului și al 
instituirii de sisteme eficace de avertizare 
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cele afectate de crize, pentru a le permite să 
reacționeze în mod adecvat;

timpurie în țările cu risc de catastrofe și în 
cele afectate de crize, pentru a le permite să 
reacționeze în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 27
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. constată că Comisia oferă sprijin 
semnificativ OCHA; regretă faptul că 
experiența din Haiti și din Pakistan a scos 
în evidență insuficiența capacității actuale 
de coordonare a OCHA; subliniază că 
efortul OCHA de a-și îndeplini funcția de 
coordonare a fost subminat de capacitatea 
scăzută, de evaluarea neadecvată a nevoilor 
și de funcționarea parțială a instrumentelor 
electronice necesare pentru prelucrarea 
informațiilor;

45. constată că Comisia oferă sprijin 
semnificativ OCHA; regretă faptul că 
experiența din Haiti și din Pakistan a scos 
în evidență insuficiența capacității actuale 
de coordonare a OCHA; subliniază că 
efortul OCHA de a-și îndeplini funcția de 
coordonare a fost subminat de capacitatea 
scăzută, de evaluarea neadecvată a nevoilor 
și de funcționarea parțială a instrumentelor 
electronice necesare pentru prelucrarea 
informațiilor; prin urmare, recomandă să 
nu se mai lucreze cu/prin intermediul 
OCHA;

Or. nl

Amendamentul 28
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. observă că Comisia a oferit ONU un 
sprijin semnificativ în efortul său de a 
dezvolta și aplica sistemul de grup (cluster 
system); subliniază că ambele catastrofe au 
demonstrat că mai sunt încă necesare 
eforturi considerabile pentru îmbunătățirea 

46. observă că Comisia a oferit ONU un 
sprijin semnificativ în efortul său de a 
dezvolta și aplica sistemul de grup (cluster 
system); subliniază că ambele catastrofe au 
demonstrat că mai sunt încă necesare 
eforturi considerabile pentru îmbunătățirea 
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eficacității, eficienței și coordonării și 
pentru consolidarea asumării obiectivelor 
și a responsabilității;

eficacității, eficienței și coordonării și 
pentru consolidarea asumării obiectivelor 
și a responsabilității; prin urmare, 
recomandă ca în viitor să nu se mai 
colaboreze în mod prioritar cu ONU;

Or. nl

Amendamentul 29
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. subliniază că Comisia nu a pus la 
dispoziția raportorului Parlamentului 
ultimele rapoarte narative și financiare ale 
partenerilor ECHO privind implementarea 
acțiunilor umanitare în urma catastrofelor 
din Haiti și din Pakistan din 2010, 
justificând acest lucru prin faptul că 
rapoartele în cauză conțin informații 
sensibile referitoare la partenerii ECHO; 
subliniază că Parlamentul trebuie să aibă 
acces la aceste rapoarte sau, cel puțin, la 
informațiile factuale principale privind 
eficiența și eficacitatea implementării 
acțiunilor, pentru a fi în măsură să 
analizeze dacă aceste acțiuni au făcut 
obiectul unei bune gestiuni financiare;

47. regretă faptul că Comisia nu a pus la 
dispoziția raportorului Parlamentului 
ultimele rapoarte narative și financiare ale 
partenerilor ECHO privind implementarea 
acțiunilor umanitare în urma catastrofelor 
din Haiti și din Pakistan din 2010, 
justificând acest lucru prin faptul că 
rapoartele în cauză conțin informații 
sensibile referitoare la partenerii ECHO; 
subliniază că Parlamentul trebuie să aibă 
acces la aceste rapoarte sau, cel puțin, la 
informațiile factuale principale privind 
eficiența și eficacitatea implementării 
acțiunilor, pentru a fi în măsură să 
analizeze dacă aceste acțiuni au făcut 
obiectul unei bune gestiuni financiare;
consideră că acest mod de lucru al 
Comisiei reprezintă o încălcare a 
propriilor reguli privind transparența;

Or. nl

Amendamentul 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Propunere de rezoluție
Punctul 47a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. subliniază că, având în vedere 
problemele raportate cu privire la 
ajutoarele acordate Republicii Haiti, 
Comisia pentru control bugetar se va 
deplasa într-o delegație în Haiti;

Or. en

Amendamentul 31
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 48a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. consideră că, pe baza principiului 
subsidiarității, sprijinul acordat -
indiferent dacă este sau nu sub forma 
ajutorului pentru dezvoltare - nu este o 
sarcină a Comisiei sau a Parlamentului 
European, ci una a statelor membre 
naționale;

Or. nl


