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Predlog spremembe 1
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij 
z dne 26. septembra 2011 z naslovom „Za 
učinkovitejše evropsko odzivanje na 
nesreče: vloga civilne zaščite in 
humanitarne pomoči“4, z dne 19. januarja 
2011 o razmerah na Haitiju leto po potresu: 
humanitarna pomoč in obnova5, z dne 10. 
februarja 2010 o nedavnem potresu na 
Haitiju6, z dne 18. januarja 2011 o 
izvajanju soglasja glede humanitarne 
pomoči: vmesni pregled akcijskega načrta 
in nadaljnji ukrepi7,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij 
z dne 26. septembra 2011 z naslovom „Za 
učinkovitejše evropsko odzivanje na 
nesreče: vloga civilne zaščite in 
humanitarne pomoči“4, z dne 19. januarja 
2011 o razmerah na Haitiju leto po potresu: 
humanitarna pomoč in obnova5, z dne 10. 
februarja 2010 o nedavnem potresu na 
Haitiju6, z dne 18. decembra 2007 o 
evropskem soglasju o človekoljubni 
pomoči, z dne 18. januarja 2011 o 
izvajanju soglasja glede humanitarne 
pomoči: vmesni pregled akcijskega načrta 
in nadaljnji ukrepi7,

Or. en

Predlog spremembe 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja na mnenje Evropskega 
računskega sodišča iz letnih poročil, v 
katerih so sistemi za predhodno kontrolo, 
spremljanje in nadzor, naknadne revizije 
ter službe za notranjo revizijo Generalnega 
direktorata za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito na splošno ocenjeni kot 
uspešni; obenem poudarja, da so na vseh 
omenjenih področjih mogoče nadaljnje 
izboljšave;

2. opozarja na mnenje Evropskega 
računskega sodišča iz letnih poročil, v 
katerih so sistemi za predhodno kontrolo, 
spremljanje in nadzor, naknadne revizije 
ter službe za notranjo revizijo Generalnega 
direktorata za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito na splošno ocenjeni kot 
uspešni; kljub temu poudarja, da so na 
vseh omenjenih področjih mogoče 
nadaljnje izboljšave;



PE475.972v01-00 4/20 AM\883755SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja večjo prilagodljivost in 
učinkovitost, ki ju omogoča okvirni 
sporazum o partnerstvu za leto 2008 v 
primerjavi z okvirnim sporazumom o 
partnerstvu za leto 2005, na primer bolj 
ciljno usmerjen pristop, uvedbo kontrolnih 
mehanizmov A in P ter poenostavitev in 
manj nejasnosti zaradi razvoja smernic; 
poziva Komisijo, naj prek prihodnjega 
okvirnega sporazuma o partnerstvu za leto 
2012 nadaljuje z izpopolnjevanjem 
ukrepov, ki izboljšujejo učinkovitost 
sodelovanja s partnerji iz okvirnega 
sporazuma o partnerstvu; poudarja, da 
mora izboljšanje učinkovitosti sodelovanja 
in hkratno zmanjšanje prevelike upravne 
obremenitve zagotoviti visoko stopnjo 
odgovornosti in preglednosti;

4. pozdravlja večjo prilagodljivost in 
učinkovitost, ki ju omogoča okvirni 
sporazum o partnerstvu za leto 2008 v 
primerjavi z okvirnim sporazumom o 
partnerstvu za leto 2005, na primer bolj 
ciljno usmerjen pristop, uvedbo kontrolnih 
mehanizmov A in P ter poenostavitev in 
manj nejasnosti zaradi razvoja smernic; 
poziva Komisijo, naj prek prihodnjega 
okvirnega sporazuma o partnerstvu za leto 
2012 nadaljuje z izpopolnjevanjem 
ukrepov, ki izboljšujejo učinkovitost 
sodelovanja s partnerji iz okvirnega 
sporazuma o partnerstvu; poudarja, da bi
izboljšanje učinkovitosti sodelovanja in 
hkratno zmanjšanje prevelike upravne 
obremenitve moralo zagotoviti visoko 
stopnjo odgovornosti in preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja večjo prilagodljivost in 
učinkovitost, ki ju omogoča okvirni 
sporazum o partnerstvu za leto 2008 v 
primerjavi z okvirnim sporazumom o 
partnerstvu za leto 2005, na primer bolj 

4. pozdravlja večjo prilagodljivost in 
učinkovitost, ki ju omogoča okvirni 
sporazum o partnerstvu za leto 2008 v 
primerjavi z okvirnim sporazumom o 
partnerstvu za leto 2005, na primer bolj 
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ciljno usmerjen pristop, uvedbo kontrolnih 
mehanizmov A in P ter poenostavitev in 
manj nejasnosti zaradi razvoja smernic; 
poziva Komisijo, naj prek prihodnjega 
okvirnega sporazuma o partnerstvu za leto 
2012 nadaljuje z izpopolnjevanjem 
ukrepov, ki izboljšujejo učinkovitost 
sodelovanja s partnerji iz okvirnega 
sporazuma o partnerstvu; poudarja, da 
mora izboljšanje učinkovitosti sodelovanja 
in hkratno zmanjšanje prevelike upravne 
obremenitve zagotoviti visoko stopnjo 
odgovornosti in preglednosti;

ciljno usmerjen pristop, uvedbo kontrolnih 
mehanizmov A in P ter poenostavitev in 
manj nejasnosti zaradi razvoja smernic; 
poziva Komisijo, naj prek prihodnjega 
okvirnega sporazuma o partnerstvu za leto 
2012 nadaljuje z izpopolnjevanjem 
ukrepov, ki izboljšujejo učinkovitost 
sodelovanja s partnerji iz okvirnega 
sporazuma o partnerstvu; poudarja, da 
mora izboljšanje učinkovitosti sodelovanja 
in hkratno zmanjšanje prevelike upravne 
obremenitve partnerjev iz okvirnega 
sporazuma o partnerstvu zagotoviti visoko 
stopnjo odgovornosti in preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša metode in 
prakse ocenjevanja, ali potencialni partner 
izpolnjuje pogoje za okvirni sporazum o 
partnerstvu ali ne; opozarja, da izkušnje 
pred podpisom okvirnega sporazuma o 
partnerstvu za leto 2008 kažejo, da je bila 
prvotna ocena v prid partnerjem v okviru 
kontrolnega mehanizma P, ki je temeljila 
na njihovih sistemih notranjih kontrol in 
finančne trdnosti, preveč optimistična; 
opozarja, da je bilo zaradi ocene v 
okvirnem sporazumu o partnerstvu za leto 
2008 mnogim treba ocene znižati na 
partnerje A, torej partnerje v okviru 
kontrolnega mehanizma A;

5. poziva Komisijo, naj izboljša metode in 
prakse ocenjevanja, ali potencialni partner 
izpolnjuje pogoje za okvirni sporazum o 
partnerstvu ali ne; opozarja, da izkušnje 
pred podpisom okvirnega sporazuma o 
partnerstvu za leto 2008 kažejo, da je bila 
prvotna ocena v prid partnerjem v okviru 
kontrolnega mehanizma P, ki je temeljila 
na njihovih sistemih notranjih kontrol in 
finančne trdnosti, preveč optimistična; 
opozarja, da so, potem ko na podlagi 
izhodiščne ocene dobijo tak status, 
partnerji iz nadzornega mehanizma P 
manj pogosto podvrženi revizijam 
sistemov notranjih kontrol, dovoljena jim 
je uporaba lastnih postopkov javnih 
naročil, za njihove dejavnosti pa ne 
veljajo pogodbene omejitve za 
financiranje; opozarja, da je bilo zaradi 
ocene v okvirnem sporazumu o partnerstvu 
za leto 2008 mnogim treba ocene znižati na 
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partnerje A, torej partnerje v okviru 
kontrolnega mehanizma A;

Or. en

Predlog spremembe 6
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
partnerji pravočasno obravnavali slabosti, 
ugotovljene med rednimi revizijami 
njihovih sistemov, in da bodo sprejeti 
potrebni ukrepi, če jih ne bodo; opozarja, 
da si morajo zunanji revizorji še naprej 
prizadevati za izboljševanje kakovosti 
svojih priporočil partnerjem ter pri tem 
upoštevati posebne strukture partnerjev, da 
bi zagotovili sprejemanje in izvedljivost 
priporočil;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
partnerji pravočasno obravnavali slabosti, 
ugotovljene med rednimi revizijami 
njihovih sistemov, in da bodo sprejeti 
potrebni ukrepi, če jih ne bodo; opozarja, 
da si morajo zunanji revizorji še naprej 
prizadevati za izboljševanje kakovosti 
svojih priporočil partnerjem ter pri tem 
upoštevati posebne strukture partnerjev, da 
bi zagotovili sprejemanje in izvedljivost 
priporočil; poudarja, da so potrebne 
nadaljnje izboljšave pri dokumentiranju 
ocene predlogov za dejavnosti 
humanitarne pomoči z vidika njihove 
racionalizacije in standardizacije ter z 
namenom omogočiti celovito primerjavo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je z vzpostavljenimi mehanizmi 
za revizijo in spremljanje zagotovljena 
večja odgovornost glede ocenjevanja 
učinkovitosti in uspešnosti partnerjev iz 

7. meni, da je z vzpostavljenimi mehanizmi 
za revizijo in spremljanje zagotovljena 
večja odgovornost glede ocenjevanja 
učinkovitosti in uspešnosti partnerjev iz 
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okvirnega sporazuma o partnerstvu kot v 
primeru partnerjev iz ZN;

okvirnega sporazuma o partnerstvu kot v 
primeru partnerjev iz ZN; kljub temu 
poudarja, da mednarodne organizacije, 
na primer Združenih narodov, ni mogoče 
primerjati s partnerji iz okvirnega 
sporazuma o partnerstvu;

Or. en

Predlog spremembe 8
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se pri pogojih in 
izvrševanju kontrol in nadaljnjega 
spremljanja sredstev EU v okviru skupnega 
upravljanja pokazale resne slabosti; poziva 
Komisijo, naj se zlasti z agencijami ZN 
dogovori o ukrepih, da se bo mogoče 
opreti na revizije, ki jih izvedejo organi 
ZN, ter za okrepitev in izboljšanje 
zagotovil, pridobljenih iz obstoječih 
pregledov, vključno s preverjanji;

9. poudarja, da so se pri pogojih in 
izvrševanju kontrol in nadaljnjega 
spremljanja sredstev EU v okviru skupnega 
upravljanja pokazale resne slabosti; poziva 
Komisijo, naj se zlasti z agencijami ZN 
dogovori o ukrepih, ki bodo zagotovili 
zanesljivost in učinkovitost revizijskega 
dela, ki ga opravljajo organi ZN, ter za 
okrepitev in izboljšanje zagotovil, 
pridobljenih iz obstoječih pregledov, 
vključno s preverjanji;

Or. nl

Predlog spremembe 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je zaradi tekoče revizije
finančne uredbe treba sredstva EU, ki se 
usmerjajo prek ZN in mednarodnih 
organizacij, upravljati v skladu z
določbami za posredno upravljanje;

10. opozarja, da tekoča revizija finančne 
uredbe nakazuje, da je treba sredstva EU, 
ki se usmerjajo prek ZN in mednarodnih 
organizacij, upravljati v skladu z 
določbami za posredno upravljanje;



PE475.972v01-00 8/20 AM\883755SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba zahteve glede 
kontrol za posredno upravljanje sredstev 
EU uskladiti z zahtevami za skupno 
upravljanje; vztraja, naj partnerji 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito zagotovijo enako
stopnjo odgovornosti za posredno 
upravljanje sredstev EU, zlasti kar zadeva 
zagotavljanje dokumentov iz člena 57(5) 
predloga Komisije za finančno uredbo 
Komisiji; poudarja, da je dostop do 
revizijskih poročil partnerjev Generalnega 
direktorata za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito nujen za potrditev dobrega 
finančnega poslovodenja dejavnosti, ki se 
financirajo iz proračuna EU;

11. poudarja, da morajo biti zahteve glede 
kontrol za posredno upravljanje sredstev 
EU enako stroge kot zahteve za skupno 
upravljanje; pričakuje, da bodo partnerji 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito zagotavljali
stopnjo odgovornosti za posredno 
upravljanje sredstev EU, ki ustreza stopnji, 
navedeni v členu 57(5) predloga Komisije 
za finančno uredbo Komisiji; poziva, naj se 
zagotovi dostop do revizijskih poročil 
partnerjev Generalnega direktorata za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito za 
potrditev dobrega finančnega poslovodenja 
dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. vztraja, naj se organu, pristojnemu za 
podelitev razrešnice, pravočasno zagotovi 
dostop do rezultatov revizije; to ne bo 
izključevalo pooblastil in pristojnosti 
Evropskega računskega sodišča ali 
Evropskega urada za boj proti goljufijam;

12. vztraja, naj se organu, pristojnemu za 
podelitev razrešnice, pravočasno zagotovi 
dostop do rezultatov revizije; to ne bo 
izključevalo pooblastil in pristojnosti 
Evropskega računskega sodišča ali 
Evropskega urada za boj proti goljufijam;
poziva, da mora, če ti rezultati revizije 
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niso poslani ali niso poslani v celoti, 
Računsko sodišče in/ali Evropski urad za 
boj proti goljufijam nemudoma sprožiti 
preiskavo;

Or. nl

Predlog spremembe 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje preveč splošno naravo poročil 
ZN z nezadostnimi podatki o rezultatih; 
poudarja, da so zaradi načela enotne 
revizije ZN in dejstva, da je obseg kontrol, 
ki jih izvaja Komisija, omejen na 
preverjanje in spremljanje, poročila ZN 
glavni vir podatkov za zagotavljanje 
odgovornosti in preglednosti;

13. obžaluje splošno naravo poročil ZN z 
nezadostnimi podatki o rezultatih; 
poudarja, da so zaradi načela enotne 
revizije ZN in dejstva, da je obseg kontrol, 
ki jih izvaja Komisija, omejen na 
preverjanje in spremljanje, poročila ZN 
glavni vir podatkov za zagotavljanje 
odgovornosti in preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
poročila ZN vsebovala zadostne podatke o 
rezultatih, torej o izložku in izidu, 
projektov v obdobju, ki ga poročilo 
obravnava; poudarja, da morajo biti 
merljivi kazalniki izložka in učinka 
sestavni del meril za poročanje; obžaluje 
dejstvo, da več kot 70 % odgovorov 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito na vprašalnike 

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
poročila ZN vsebovala zadostne podatke o 
rezultatih, torej o izložku in izidu, 
projektov v obdobju, ki ga poročilo 
obravnava; poudarja, da morajo biti 
merljivi kazalniki izložka in učinka 
sestavni del meril za poročanje; obžaluje 
dejstvo, da več kot 70 % odgovorov 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito na vprašalnike 
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Evropskega računskega sodišča za posebno 
poročilo št. 15/2009 razkriva, da so bila 
poročila ZN pozna;

Evropskega računskega sodišča za posebno 
poročilo št. 15/2009 razkriva, da so bila 
poročila ZN pozna; izraža neodobravanje 
tega neustreznega ravnanja ZN;

Or. nl

Predlog spremembe 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
poročila ZN vsebovala zadostne podatke o 
rezultatih, torej o izložku in izidu, 
projektov v obdobju, ki ga poročilo 
obravnava; poudarja, da morajo biti 
merljivi kazalniki izložka in učinka 
sestavni del meril za poročanje; obžaluje 
dejstvo, da več kot 70 % odgovorov 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito na vprašalnike 
Evropskega računskega sodišča za posebno 
poročilo št. 15/2009 razkriva, da so bila 
poročila ZN pozna;

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
poročila ZN vsebovala zadostne podatke o 
rezultatih, torej o izložku in izidu, 
projektov v obdobju, ki ga poročilo 
obravnava; poudarja, da morajo biti 
merljivi kazalniki izložka in učinka 
sestavni del meril za poročanje; obžaluje 
dejstvo, da več kot 70 % odgovorov 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito na vprašalnike 
Evropskega računskega sodišča za posebno 
poročilo št. 15/2009 razkriva, da so bila 
poročila ZN pozna, ter poziva Komisijo, 
naj predstavi trenutno stanje v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da sektor za zunanjo 
revizijo ni imel večjih koristi od povečanja 
števila osebja na sedežu Generalnega 
direktorata za humanitarno pomoč in 
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civilno zaščito leta 2010 (z 247 na 289);

Or. en

Predlog spremembe 16
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje težave Evropskega računskega 
sodišča pri dostopanju do informacij o 
dejavnostih, ki jih izvajajo partnerji iz ZN; 
opozarja, da v skladu s klavzulo o 
preverjanju iz okvirnega finančnega in 
upravnega sporazuma EU in posledično 
Evropsko računsko sodišče lahko izvajata 
finančne preglede na kraju samem ter da 
morajo ZN zagotoviti vse ustrezne 
finančne podatke; poudarja, da morajo ZN 
Evropskemu računskemu sodišču 
zagotoviti dostop do potrebnih informacij 
in tako izpolniti klavzulo o preverjanju iz 
okvirnega finančnega in upravnega 
sporazuma;

16. obžaluje težave Evropskega računskega 
sodišča pri dostopanju do informacij o 
dejavnostih, ki jih izvajajo partnerji iz ZN; 
opozarja, da v skladu s klavzulo o 
preverjanju iz okvirnega finančnega in 
upravnega sporazuma EU in posledično 
Evropsko računsko sodišče lahko izvajata 
finančne preglede na kraju samem ter da 
morajo ZN zagotoviti vse ustrezne 
finančne podatke; poudarja, da morajo ZN 
Evropskemu računskemu sodišču 
zagotoviti dostop do potrebnih informacij 
in tako izpolniti klavzulo o preverjanju iz 
okvirnega finančnega in upravnega 
sporazuma; poudarja, da lahko EU preuči 
možnosti za zmanjšanje ali celo popolno 
ustavitev izvajanja pomoči prek Združenih 
narodov, če se njihovo ravnanje v bližnji 
prihodnosti ne bo izboljšalo;

Or. nl

Predlog spremembe 17
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja pozitivne rezultate razprav s 
Svetovnim programom za hrano, v skladu s 

17. pozdravlja pozitivne rezultate razprav s 
Svetovnim programom za hrano in 
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katerimi je ta spremenil svoja pravila in 
zagotovil dostopnost svojih poročil o 
notranji reviziji Generalnemu direktoratu 
za humanitarno pomoč in civilno zaščito; 
poziva Generalni direktorat za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito, naj podobna 
pogajanja nemudoma izvede tudi z drugimi 
agencijami ZN ter tako zagotovi preprost 
dostop brez birokratskih ovir do njihovih 
poročil o notranji reviziji; poziva Komisijo, 
naj vsakih šest mesecev pristojne odbore 
EP obvesti o napredku v pogajanjih; 
poudarja, da morajo biti vsa poročila o 
notranji reviziji Komisiji na razpolago v 
elektronski obliki in ne le v prostorih 
ustrezne agencije ZN;

Skladom Združenih narodov za otroke
(UNICEF), v skladu s katerimi sta le-ta 
spremenila svoja pravila in zagotovila
dostopnost svojih poročil o notranji reviziji 
Generalnemu direktoratu za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito; poziva Generalni 
direktorat za humanitarno pomoč in civilno 
zaščito, naj podobna pogajanja nemudoma 
izvede tudi z drugimi agencijami ZN ter 
tako zagotovi preprost dostop brez 
birokratskih ovir do njihovih poročil o 
notranji reviziji; poziva Komisijo, naj 
vsakih šest mesecev pristojne odbore EP 
obvesti o napredku v pogajanjih; poudarja, 
da morajo biti vsa poročila o notranji 
reviziji Komisiji na razpolago v elektronski 
obliki in ne le v prostorih ustrezne agencije 
ZN;

Or. en

Predlog spremembe 18
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja trenutna prizadevanja 
delovne skupine za odgovornost za pomoč 
ob nesrečah in revidiranje le-te, ki je bila 
ustanovljena v okviru Mednarodne 
organizacije vrhovnih revizijskih institucij 
in jo vodi član Evropskega računskega 
sodišča; opozarja, da sta glavna cilja 
naslednja: (i) določitev smernic in dobre 
prakse s končnim ciljem oblikovati enoten 
celovit model poročanja in (ii) vzpostavitev 
smernic in dobre prakse na področju 
revidiranja pomoči ob nesrečah;

19. pozdravlja trenutna prizadevanja 
delovne skupine za odgovornost za pomoč 
ob nesrečah in revidiranje le-te, ki je bila 
ustanovljena v okviru Mednarodne 
organizacije vrhovnih revizijskih institucij 
in jo vodi član Evropskega računskega 
sodišča; opozarja, da sta glavna cilja 
naslednja: (i) določitev smernic in dobre 
prakse s končnim ciljem oblikovati enoten 
celovit model poročanja in (ii) vzpostavitev 
smernic in dobre prakse na področju 
revidiranja pomoči ob nesrečah; obenem 
ugotavlja, da je v resnici obžalovanja 
vredno, da je bila potrebna ustanovitev 
take delovne skupine, saj to kaže, da je 
obstoječe stanje daleč od idealnega;
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Or. nl

Predlog spremembe 19
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da so od razkritja ob koncu 
leta 2006, da je vlada Severne Koreje 
zlorabila sredstva ZN za humanitarne in 
razvojne dejavnosti, številni kritizirali, da 
ZN skladov ne upravlja dovolj pregledno, 
odgovorno, učinkovitost in uspešno; 
obžaluje, da reforma ZN na področjih 
preglednosti in odgovornosti še ni prinesla 
pomembnega napredka; poudarja, da 
morajo države članice EU pokazati več 
politične volje, odločnosti in usklajenosti 
za napredek reforme in zagotavljanje večje 
odgovornosti; poziva visoko predstavnico 
EU za zunanjo in varnostno politiko, naj to 
vprašanje obravnava prednostno in 
prevzame vlogo pobudnice;

21. poudarja, da so od razkritja ob koncu 
leta 2006, da je vlada Severne Koreje 
zlorabila sredstva ZN za humanitarne in 
razvojne dejavnosti, številni kritizirali, da 
ZN skladov ne upravlja dovolj pregledno, 
odgovorno, učinkovitost in uspešno; 
obžaluje, da reforma ZN na področjih 
preglednosti in odgovornosti še ni prinesla 
pomembnega napredka; poudarja, da 
morata Komisija in Evropski parlament
pokazati več politične volje, odločnosti in 
usklajenosti za napredek reforme in 
zagotavljanje večje odgovornosti; poziva 
visoko predstavnico EU za zunanjo in 
varnostno politiko, naj to vprašanje 
obravnava prednostno in prevzame vlogo 
pobudnice; opozarja na možnost ukinitve 
celotne finančne pomoči Združenim 
narodom ali njenega dela;

Or. nl

Predlog spremembe 20
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da morajo partnerji iz 
okvirnega sporazuma o partnerstvu 
obravnavati naslednja vprašanja: 
vzpostavitev ustreznih mehanizmov 

25. ugotavlja, da morajo partnerji iz 
okvirnega sporazuma o partnerstvu 
obravnavati naslednja vprašanja: 
vzpostavitev ustreznih mehanizmov 
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notranjih kontrol, izboljšanje in večja 
preglednost sistemov porazdelitve 
finančnih stroškov, izboljšanje slabosti v 
njihovih računovodskih sistemih in
zavezanost vodstva standardom kakovosti, 
vzpostavitev postopka za obvladovanje 
tveganja za celotno organizacijo ter 
ozaveščanje o nevarnostih goljufij in 
korupcije;

notranjih kontrol, izboljšanje in večja 
preglednost sistemov porazdelitve 
finančnih stroškov, odprava slabosti v 
njihovih računovodskih sistemih,
zavezanost vodstva standardom kakovosti, 
vzpostavitev postopka za obvladovanje 
tveganja za celotno organizacijo ter 
ozaveščanje o nevarnostih goljufij in 
korupcije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da je dejansko in stalno 
vključevanje upravičencev v načrtovanje in 
upravljanje pomoči eden temeljnih pogojev 
za kakovosten in hiter humanitarni odziv, 
zlasti v primeru dolgotrajnih kriz; 
poudarja, da v številnih primerih ni 
formalnih mehanizmov za 
pritožbe/povratne informacije upravičenca 
zadevnemu partnerju; poudarja, da je ta 
ukrep pomemben za izboljšanje 
učinkovitosti in odgovornosti ter 
preprečevanje možnosti zlorabe materialne 
pomoči; poziva Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, naj 
nemudoma vzpostavi take mehanizme;

27. meni, da je dejansko in stalno 
vključevanje upravičencev v načrtovanje in 
upravljanje pomoči eden temeljnih pogojev 
za kakovosten in hiter humanitarni odziv, 
zlasti v primeru dolgotrajnih kriz; 
poudarja, da v številnih primerih ni 
formalnih mehanizmov za 
pritožbe/povratne informacije upravičenca 
zadevnemu partnerju ali jasnih pravil o 
varstvu tistih, ki opozorijo na 
nepravilnosti; poudarja, da je ta ukrep 
pomemben za izboljšanje učinkovitosti in 
odgovornosti ter preprečevanje možnosti 
zlorabe materialne pomoči; poziva 
Generalni direktorat za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito, naj nemudoma 
vzpostavi take mehanizme;

Or. en

Predlog spremembe 22
Lucas Hartong
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja na mnenje Evropskega 
računskega sodišča, izraženo v posebnem 
poročilu št. 15/2009, da so strateške in 
pravne zahteve po objektivni in pregledni 
izbiri partnerjev nezadostno prenesene v 
praktična merila v podporo odločanju v 
primeru partnerjev iz ZN; vztraja, da mora 
izbira partnerja iz ZN za izvajanje 
humanitarnih dejavnosti pokazati, da je ta 
pristop učinkovitejši in uspešnejši od 
drugih načinov zagotavljanja pomoči; 
poziva Komisijo, naj sistematično izvaja in 
dokumentira formalne ocene drugih 
mehanizmov zagotavljanja pomoči in 
primerjave z njimi;

29. opozarja na mnenje Evropskega 
računskega sodišča, izraženo v posebnem 
poročilu št. 15/2009, da so strateške in 
pravne zahteve po objektivni in pregledni 
izbiri partnerjev nezadostno prenesene v 
praktična merila v podporo odločanju v 
primeru partnerjev iz ZN; vztraja, da mora 
izbira partnerja iz ZN za izvajanje 
humanitarnih dejavnosti pokazati, da je ta 
pristop učinkovitejši in uspešnejši od 
drugih načinov zagotavljanja pomoči; 
poziva Komisijo, naj sistematično izvaja in 
dokumentira formalne ocene drugih 
mehanizmov zagotavljanja pomoči in 
primerjave z njimi; priporoča Komisiji, naj 
Združenih narodov ne obravnava več 
samodejno kot „partnerja za pomoč“, 
temveč naj poskuša najti druge možne 
partnerje;

Or. nl

Predlog spremembe 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja na mnenje Evropskega 
računskega sodišča, izraženo v posebnem 
poročilu št. 15/2009, da so strateške in 
pravne zahteve po objektivni in pregledni 
izbiri partnerjev nezadostno prenesene v 
praktična merila v podporo odločanju v 
primeru partnerjev iz ZN; vztraja, da mora 
izbira partnerja iz ZN za izvajanje 
humanitarnih dejavnosti pokazati, da je ta 
pristop učinkovitejši in uspešnejši od 
drugih načinov zagotavljanja pomoči;

29. opozarja na mnenje Evropskega 
računskega sodišča, izraženo v posebnem 
poročilu št. 15/2009, da so strateške in 
pravne zahteve po objektivni in pregledni 
izbiri partnerjev nezadostno prenesene v 
praktična merila v podporo odločanju v 
primeru partnerjev iz ZN; poziva Komisijo, 
naj sistematično izvaja in dokumentira 
formalne ocene mehanizmov zagotavljanja 
pomoči ZN in drugih partnerjev;
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poziva Komisijo, naj sistematično izvaja in 
dokumentira formalne ocene drugih
mehanizmov zagotavljanja pomoči in
primerjave z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 24
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. opozarja na pogosta povečanja 
proračuna Generalnega direktorata za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito z 
uporabo rezerve za nujno pomoč ali s 
prenosi iz drugih proračunskih vrstic iz 
postavke za zunanjo pomoč Evropskega 
razvojnega sklada; meni, da je povečanje 
proračuna strukturno vprašanje; 
poudarja, da je treba pripraviti realističen 
proračun, ki bo proračunska sredstva za 
naravne nesreče ali humanitarne 
dejavnosti dodeljeval na podlagi izkušenj s 
porabo iz prejšnjih let; 

Or. en

Predlog spremembe 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. priznava, da Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito 
spodbuja zmanjševanje tveganja naravnih 
nesreč prek programa DIPECHO ter v 

35. pozdravlja, da Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito 
spodbuja zmanjševanje tveganja naravnih 
nesreč prek programa DIPECHO ter v 
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okviru humanitarnih dejavnosti; okviru humanitarnih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Martin Ehrenhauser

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poziva Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, naj 
se bolj osredotoči na trajnost humanitarnih 
dejavnosti; poziva Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, naj 
bolj poudarja zmanjševanje tveganja 
naravnih nesreč in pripravljenost nanje, 
okrepi odpornost ogroženih prebivalcev s 
krepitvijo zmogljivosti, usposabljanjem, 
ozaveščanjem javnosti in vzpostavljanjem 
učinkovitih sistemov zgodnjega 
opozarjanje v državah, ki so izpostavljene 
nesrečam, ali državah, ki jih je prizadela 
kriza, da bi jim omogočili ustrezno 
ukrepanje;

36. poziva Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, naj 
se bolj osredotoči na trajnost humanitarnih 
dejavnosti; poziva Generalni direktorat za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito ter 
druge zadevne službe Komisije, naj bolj 
poudarjajo zmanjševanje tveganja 
naravnih nesreč in pripravljenost nanje, 
okrepijo odpornost ogroženih prebivalcev s 
krepitvijo zmogljivosti, usposabljanjem, 
ozaveščanjem javnosti in vzpostavljanjem 
učinkovitih sistemov zgodnjega 
opozarjanje v državah, ki so izpostavljene 
nesrečam, ali državah, ki jih je prizadela 
kriza, da bi jim omogočili ustrezno 
ukrepanje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ugotavlja, da Komisija Uradu ZN za 
usklajevanje humanitarnih zadev 
zagotavlja veliko podporo; obžaluje 
dejstvo, da so izkušnje na Haitiju in v 
Pakistanu pokazale na trenutno nezadostno 

45. ugotavlja, da Komisija Uradu ZN za 
usklajevanje humanitarnih zadev 
zagotavlja veliko podporo; obžaluje 
dejstvo, da so izkušnje na Haitiju in v 
Pakistanu pokazale na trenutno nezadostno 
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sposobnost usklajevanja Urada ZN za 
usklajevanje humanitarnih zadev; poudarja, 
da so sposobnost Urada ZN za usklajevanje 
humanitarnih zadev za izpolnitev njegove 
funkcije usklajevanja ovirali majhna 
zmogljivost, neustrezna ocena potreb in le 
delno funkcionalna elektronska orodja, 
potrebna za obdelavo informacij;

sposobnost usklajevanja Urada ZN za 
usklajevanje humanitarnih zadev; poudarja, 
da so sposobnost Urada ZN za usklajevanje 
humanitarnih zadev za izpolnitev njegove 
funkcije usklajevanja ovirali majhna 
zmogljivost, neustrezna ocena potreb in le 
delno funkcionalna elektronska orodja, 
potrebna za obdelavo informacij; zato 
priporoča prekinitev sodelovanja z 
Uradom Združenih narodov za 
usklajevanje humanitarnih zadev oziroma 
delovanja prek tega urada;

Or. nl

Predlog spremembe 28
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. ugotavlja, da je Komisija zagotovila 
znatno podporo ZN pri njihovih 
prizadevanjih za razvoj in izvajanje 
področnega sistema; poudarja, da se je pri 
obeh nesrečah pokazalo, da je treba 
opraviti še veliko dela, da bi izboljšali 
njegovo uspešnost, učinkovitost in 
usklajevanje ter okrepili lastništvo in 
odgovornost;

46. ugotavlja, da je Komisija zagotovila 
znatno podporo ZN pri njihovih 
prizadevanjih za razvoj in izvajanje 
področnega sistema; poudarja, da se je pri 
obeh nesrečah pokazalo, da je treba 
opraviti še veliko dela, da bi izboljšali 
njegovo uspešnost, učinkovitost in 
usklajevanje ter okrepili lastništvo in 
odgovornost; priporoča, naj se v 
prihodnosti ne sodeluje več v prvi vrsti z 
Združenimi narodi;

Or. nl

Predlog spremembe 29
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 47
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Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poudarja, da Komisija poročevalcu 
Parlamenta ni poslala končnega opisnega 
in finančnega poročila partnerjev 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito o izvajanju 
humanitarnih dejavnosti po nesrečah na 
Haitiju in v Pakistanu leta 2010 z 
utemeljitvijo, da ta poročila vsebujejo 
občutljive informacije o partnerjih 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito; poudarja, da 
mora imeti Parlament dostop do takih 
poročil ali vsaj do glavnih dejstev o 
učinkovitosti in uspešnosti izvajanja 
dejavnosti, da lahko presoja o njihovem 
dobrem finančnem poslovodenju;

47. obžaluje, da Komisija poročevalcu 
Parlamenta ni poslala končnega opisnega 
in finančnega poročila partnerjev 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito o izvajanju 
humanitarnih dejavnosti po nesrečah na 
Haitiju in v Pakistanu leta 2010 z 
utemeljitvijo, da ta poročila vsebujejo 
občutljive informacije o partnerjih 
Generalnega direktorata za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito; poudarja, da 
mora imeti Parlament dostop do takih 
poročil ali vsaj do glavnih dejstev o 
učinkovitosti in uspešnosti izvajanja 
dejavnosti, da lahko presoja o njihovem 
dobrem finančnem poslovodenju; meni, da 
tako ravnanje Komisije predstavlja očitno 
kršitev njenih lastnih pravil o 
preglednosti;

Or. nl

Predlog spremembe 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 47 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47a. poudarja, da bo Odbor za 
proračunski nadzor zaradi težav, o katerih 
je bilo poročano v zvezi s pomočjo za 
Haiti, poslal delegacijo na Haiti;

Or. en

Predlog spremembe 31
Lucas Hartong
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Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. v vsakem primeru meni, da je ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti 
pomoč – ne glede na to, ali se zagotavlja v 
obliki razvojne pomoči ali ne – zadeva 
držav članic in ne Komisije ali 
Evropskega parlamenta;

Or. nl


