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Ändringsförslag 1
Martin Ehrenhauser

Förslag till resolution
Beaktandeled 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner av den 26 september 2011 om 
förstärkning av den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer:
civilskyddets och det humanitära biståndets 
roll*, av den 19 januari 2011 om 
situationen i Haiti ett år efter 
jordbävningen – humanitärt bistånd och 
återuppbyggnad*, av den 10 februari 2010 
om den jordbävning som nyligen drabbade 
Haiti*, av den 18 januari 2011 om 
genomförandet av det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd: en 
halvtidsöversyn av dess handlingsplan och 
den fortsatta inriktningen*;

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner av den 26 september 2011 om 
förstärkning av den europeiska 
insatskapaciteten vid katastrofer: 
civilskyddets och det humanitära biståndets 
roll1, av den 19 januari 2011 om 
situationen i Haiti ett år efter 
jordbävningen – humanitärt bistånd och 
återuppbyggnad2, av den 10 februari 2010 
om den jordbävning som nyligen drabbade 
Haiti3, av den 18 december 2007 om det 
europeiska samförståndet om humanitärt 
bistånd, av den 18 januari 2011 om 
genomförandet av det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd: en 
halvtidsöversyn av dess handlingsplan och 
den fortsatta inriktningen4,

Or. en

Ändringsförslag 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om 
Europeiska revisionsrättens yttranden i sina 
verksamhetsberättelser enligt vilka de 

2. Europaparlamentet påminner om 
Europeiska revisionsrättens yttranden i sina 
verksamhetsberättelser enligt vilka de 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0404.
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0018.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0015.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0005.
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allmänna förhandskontrollerna, 
övervaknings- och tillsynssystemen, 
efterhandsrevisionerna och funktionerna 
för internrevision inom Echo generellt 
bedöms som effektiva. Parlamentet 
understryker samtidigt att det finns 
utrymme för förbättringar på alla dessa 
områden.

allmänna förhandskontrollerna, 
övervaknings- och tillsynssystemen, 
efterhandsrevisionerna och funktionerna 
för internrevision inom Echo generellt 
bedöms som effektiva. Parlamentet 
understryker emellertid att det finns 
utrymme för förbättringar på alla dessa 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar den ökade 
flexibilitet och effektivitet som 
möjliggjorts av partnerskapsavtalet 2008 i 
jämförelse med partnerskapsavtalet 2005, 
till exempel ett mer resultatorienterat 
arbetssätt, införande av A- och 
P-kontrollmekanismerna och förenkling 
och färre oklarheter genom utveckling av 
riktlinjer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förfina de 
åtgärder som förbättrar effektiviteten i 
samarbetet med partner inom avtalet fram 
till nästa avtal 2012. Parlamentet 
understryker att en förbättring av 
effektiviteten i samarbetet och en 
minskning av den alltför betungande 
förvaltningen samtidigt ska säkerställa en 
hög nivå av ansvarsskyldighet och 
öppenhet.

4. Europaparlamentet välkomnar den ökade 
flexibilitet och effektivitet som 
möjliggjorts av partnerskapsavtalet 2008 i 
jämförelse med partnerskapsavtalet 2005, 
till exempel ett mer resultatorienterat 
arbetssätt, införande av A- och 
P-kontrollmekanismerna och förenkling 
och färre oklarheter genom utveckling av 
riktlinjer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förfina de 
åtgärder som förbättrar effektiviteten i 
samarbetet med partner inom avtalet fram 
till nästa avtal 2012. Parlamentet 
understryker att en förbättring av 
effektiviteten i samarbetet och en 
minskning av den alltför betungande 
förvaltningen bör säkerställa en hög nivå 
av ansvarsskyldighet och öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Martin Ehrenhauser
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar den ökade 
flexibilitet och effektivitet som 
möjliggjorts av partnerskapsavtalet 2008 i 
jämförelse med partnerskapsavtalet 2005, 
till exempel ett mer resultatorienterat
arbetssätt, införande av A- och P-
kontrollmekanismerna och förenkling och 
färre oklarheter genom utveckling av 
riktlinjer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förfina de 
åtgärder som förbättrar effektiviteten i 
samarbetet med partner inom avtalet fram 
till nästa avtal 2012. Parlamentet 
understryker att en förbättring av 
effektiviteten i samarbetet och en 
minskning av den alltför betungande 
förvaltningen samtidigt ska säkerställa en 
hög nivå av ansvarsskyldighet och 
öppenhet.

4. Europaparlamentet välkomnar den ökade 
flexibilitet och effektivitet som 
möjliggjorts av partnerskapsavtalet 2008 i 
jämförelse med partnerskapsavtalet 2005, 
till exempel ett mer resultatorienterat 
arbetssätt, införande av A- och P-
kontrollmekanismerna och förenkling och 
färre oklarheter genom utveckling av 
riktlinjer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förfina de 
åtgärder som förbättrar effektiviteten i 
samarbetet med partner inom avtalet fram 
till nästa avtal 2012. Parlamentet 
understryker att en förbättring av 
effektiviteten i samarbetet och en 
minskning av den alltför betungande 
förvaltningen för partnerna i ramavtalet 
om partnerskap samtidigt ska säkerställa 
en hög nivå av ansvarsskyldighet och 
öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 5
Martin Ehrenhauser

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra metoder och 
praxis för att bedöma om en möjlig partner 
är kvalificerad för avtalet. Parlamentet 
påminner om att erfarenheterna innan 
tecknandet av avtalet 2008 visar att den 
första bedömningen till förmån för partner 
enligt P-kontrollmekanismen, grundat på 
tillförlitligheten i deras interna 
kontrollsystem och finansiella soliditet, var 

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra metoder och 
praxis för att bedöma om en möjlig partner 
är kvalificerad för avtalet. Parlamentet 
påminner om att erfarenheterna innan 
tecknandet av avtalet 2008 visar att den 
första bedömningen till förmån för partner 
enligt P-kontrollmekanismen, grundat på 
tillförlitligheten i deras interna 
kontrollsystem och finansiella soliditet, var 
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alltför optimistisk. Parlamentet påminner 
om att man som ett resultat av 
utvärderingen enligt 2008 års avtal blev 
tvungen att nedgradera många av dem till 
A-partner, det vill säga enligt 
A-kontrollmekanismen.

alltför optimistisk. Parlamentet 
konstaterar att partner enligt 
P-kontrollmekanismen, efter att ha 
beviljats denna status på basis av en första 
bedömning, omfattas av en mindre 
regelbunden granskning av sina 
internkontrollsystem och har rätt att 
använda sina egna 
upphandlingsförfaranden. Deras åtgärder 
omfattas inte heller av kontraktsgränser 
för finansiering. Parlamentet påminner om 
att man som ett resultat av utvärderingen 
enligt 2008 års avtal blev tvungen att 
nedgradera många av dem till A-partner, 
det vill säga enligt A-kontrollmekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Martin Ehrenhauser

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de brister som 
uppdagas genom regelbundna granskningar 
av partnernas system åtgärdas av dem inom 
lämplig tid och att nödvändiga åtgärder 
vidtas om så inte sker. Parlamentet 
påminner om att de externa revisorerna 
måste fortsätta att förbättra kvaliteten i sina 
rekommendationer till partnerna, och 
utforma deras specifika strukturer så att de 
accepteras och genomförs.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de brister som 
uppdagas genom regelbundna granskningar 
av partnernas system åtgärdas av dem inom 
lämplig tid och att nödvändiga åtgärder 
vidtas om så inte sker. Parlamentet 
påminner om att de externa revisorerna 
måste fortsätta att förbättra kvaliteten i sina 
rekommendationer till partnerna, och 
utforma deras specifika strukturer så att de 
accepteras och genomförs. Parlamentet 
understryker att ytterligare förbättringar 
av dokumenteringen av bedömningen av 
förslag till humanitära åtgärder behövs 
för att harmonisera och standardisera 
dem och möjliggöra en övergripande 
jämförelse.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att det tack 
vare de befintliga revisions- och 
kontrollmekanismerna finns större 
ansvarsskyldighet när det gäller 
utvärdering av effektivitet och 
ändamålsenlighet för partner i ramavtalet 
om partnerskap än för FN-partner.

7. Europaparlamentet anser att det tack 
vare de befintliga revisions- och 
kontrollmekanismerna finns större 
ansvarsskyldighet när det gäller 
utvärdering av effektivitet och 
ändamålsenlighet för partner i ramavtalet 
om partnerskap än för FN-partner.
Parlamentet påpekar emellertid att en 
internationell organisation såsom FN inte 
kan jämföras med partner i ett ramavtal 
om partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 8
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påpekar att villkoren 
för och genomförandet av styrningen och 
efterkontrollen av EU-medel under 
gemensam förvaltning har visat sig ha 
allvarliga brister. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att avtala, särskilt med 
FN-organen, om tillförlitlighetsåtgärder
för det revisionsarbete som utförs av 
FN-organ, och att förstärka och förbättra 
den visshet som uppnås genom de 
befintliga kontrollerna, inklusive 
verifikationer.

9. Europaparlamentet påpekar att villkoren 
för och genomförandet av styrningen och 
efterkontrollen av EU-medel under 
gemensam förvaltning har visat sig ha 
allvarliga brister. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att avtala, särskilt med 
FN-organen, om åtgärder avseende 
tillförlitlighet och ändamålsenlighet i det 
revisionsarbete som utförs av FN-organ, 
och att kraftigt förstärka och förbättra den 
visshet som uppnås genom de befintliga 
kontrollerna, inklusive verifikationer.

Or. nl
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Ändringsförslag 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att de 
EU-medel som förmedlas via FN och 
internationella organisationer som 
ett resultat av den pågående översynen av 
budgetförordningen ska förvaltas enligt 
bestämmelserna för indirekt förvaltning.

10. Europaparlamentet påminner om att de 
EU-medel som förmedlas via FN och 
internationella organisationer enligt 
förslagen i den pågående översynen av 
budgetförordningen ska förvaltas enligt 
bestämmelserna för indirekt förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att kraven 
på kontroll för indirekt förvaltning av 
EU-medlen måste anpassas till dem för 
delad förvaltning. Parlamentet kräver att 
samma nivå av ansvarsskyldighet införs för 
indirekt förvaltning av EU-medel av Echo-
partner, särskilt när det gäller att ge 
kommissionen de dokument som nämns i 
artikel 57.5 i kommissionens förslag om 
budgetförordningen. Parlamentet betonar 
att det är mycket viktigt att ha tillgång till 
Echo-partnernas revisionsberättelser för att 
kunna kontrollera att åtgärder finansierade 
av EU:s budget genomförs enligt principen 
med sund ekonomisk förvaltning.

11. Europaparlamentet betonar att kraven 
på kontroll för indirekt förvaltning av 
EU-medlen måste vara lika stränga som 
de krav som gäller för delad förvaltning.
Parlamentet förväntar sig att samma nivå 
av ansvarsskyldighet införs för indirekt 
förvaltning av EU-medel av Echo-partner,
för att motsvara den nivå som anges i
artikel 57.5 i kommissionens förslag om 
budgetförordningen. Parlamentet efterlyser
tillgång till Echo-partnernas 
revisionsberättelser för att kunna 
kontrollera att åtgärder finansierade av 
EU:s budget genomförs enligt principen 
med sund ekonomisk förvaltning.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet kräver att 
revisionsresultaten i god tid görs 
tillgängliga för den myndighet som ska 
bevilja ansvarsfrihet. Detta kommer inte att
hindra revisionsrätten eller Olaf att utöva 
sina befogenheter.

12. Europaparlamentet kräver att 
revisionsresultaten i god tid görs 
tillgängliga för den myndighet som ska 
bevilja ansvarsfrihet. Detta får inte hindra 
revisionsrätten eller Olaf att utöva sina 
befogenheter. Parlamentet kräver att om 
dessa revisionsresultat endast delvis eller 
inte alls görs tillgängliga, ska 
revisionsrätten och/eller Olaf direkt 
inleda en undersökning.

Or. nl

Ändringsförslag 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet beklagar 
FN-rapporternas alltför generella karaktär 
och deras otillräckliga information om 
resultat. Parlamentet påpekar att 
FN-rapporterna, beroende på FN:s princip 
om samordnad granskning och beroende på 
att kommissionens möjlighet till kontroller 
är begränsad till verifikationer och 
övervakning, dock är en viktig källa till 
information för att säkerställa 
ansvarsskyldighet och öppenhet.

13. Europaparlamentet beklagar 
FN-rapporternas generella karaktär och 
deras otillräckliga information om resultat. 
Parlamentet påpekar att FN-rapporterna, 
beroende på FN:s princip om samordnad 
granskning och beroende på att 
kommissionens möjlighet till kontroller är 
begränsad till verifikationer och 
övervakning, dock är en viktig källa till 
information för att säkerställa 
ansvarsskyldighet och öppenhet.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att FN-rapporterna 
innehåller tillräcklig information om 
resultaten, det vill säga effekten och 
utfallet, av projekt inom 
rapporteringsperioden. Parlamentet betonar 
att mätbara resultat och indikatorer på 
påverkan måste ingå i rapporteringskraven. 
Parlamentet beklagar det faktum att över 
70 procent av Echos svar till 
revisionsrättens frågeformulär för dess 
särskilda rapport nr 15/2009 visar att 
FN-rapporter var försenade.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att FN-rapporterna 
innehåller tillräcklig information om 
resultaten, det vill säga effekten och 
utfallet, av projekt inom 
rapporteringsperioden. Parlamentet betonar 
att mätbara resultat och indikatorer på 
påverkan måste ingå i rapporteringskraven. 
Parlamentet beklagar det faktum att över 
70 procent av Echos svar till 
revisionsrättens frågeformulär för dess 
särskilda rapport nr 15/2009 visar att 
FN-rapporter var försenade. Parlamentet 
framför sitt ogillande av detta oskick från 
FN:s sida.

Or. nl

Ändringsförslag 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att FN-rapporterna 
innehåller tillräcklig information om 
resultaten, det vill säga effekten och 
utfallet, av projekt inom 
rapporteringsperioden. Parlamentet betonar 
att mätbara resultat och indikatorer på 
påverkan måste ingå i rapporteringskraven.
Parlamentet beklagar det faktum att över 
70 procent av Echos svar till 
revisionsrättens frågeformulär för dess 
särskilda rapport nr 15/2009 visar att 

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att FN-rapporterna
innehåller tillräcklig information om 
resultaten, det vill säga effekten och 
utfallet, av projekt inom 
rapporteringsperioden. Parlamentet betonar 
att mätbara resultat och indikatorer på 
påverkan måste ingå i rapporteringskraven. 
Parlamentet beklagar det faktum att över 
70 procent av Echos svar till 
revisionsrättens frågeformulär för dess 
särskilda rapport nr 15/2009 visar att 
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FN-rapporter var försenade. FN-rapporter var försenade, och uppmanar 
kommissionen att redogöra för den 
senaste situationen i detta hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 15
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet konstaterar att 
den externa revisionstjänsten knappt 
dragit någon fördel av det ökade antalet 
anställda vid GD Echos huvudkontor 
under 2010 (en ökning från 247 till 
289 anställda).

Or. en

Ändringsförslag 16
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet beklagar de 
svårigheter Europeiska revisionsrätten har 
mött i arbetet med att få fram information 
om de åtgärder som utförts av FN-partner. 
Parlamentet påminner om att EU och 
därmed Europeiska revisionsrätten enligt 
verifikationsklausulen i det finansiella och 
administrativa ramavtalet får genomföra 
omedelbara finansiella kontroller, och att 
FN måste tillhandahålla all relevant 
finansiell information. Parlamentet betonar 
att FN måste ge Europeiska revisionsrätten 
den nödvändiga tillgången till information 

16. Europaparlamentet beklagar de 
svårigheter Europeiska revisionsrätten har 
mött i arbetet med att få fram information 
om de åtgärder som utförts av FN-partner. 
Parlamentet påminner om att EU och 
därmed Europeiska revisionsrätten enligt 
verifikationsklausulen i det finansiella och 
administrativa ramavtalet får genomföra 
omedelbara finansiella kontroller, och att 
FN måste tillhandahålla all relevant 
finansiell information. Parlamentet betonar 
att FN måste ge Europeiska revisionsrätten 
den nödvändiga tillgången till information 
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och därmed uppfylla kraven i det 
finansiella och administrativa ramavtalets 
verifikationsklausul.

och därmed uppfylla kraven i det 
finansiella och administrativa ramavtalets 
verifikationsklausul. Parlamentet 
understryker att om FN inte inom kort 
förbättrar sitt uppträdande kan EU 
överväga att inskränka sina 
biståndsinsatser via FN eller att stoppa 
dem helt och hållet.

Or. nl

Ändringsförslag 17
Martin Ehrenhauser

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar de 
positiva resultaten av diskussionerna med 
Världslivsmedelsprogrammet (WFP), 
enligt vilka WFP ändrade sina regler för att 
göra sina internrevisionsrapporter 
tillgängliga för GD Echo. Parlamentet 
uppmanar GD Echo att omgående 
genomföra liknande förhandlingar med de 
andra FN-organen för att säkerställa enkel 
och obyråkratisk tillgång till deras
internrevisionsrapporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara sjätte 
månad informera de ansvariga utskotten i 
Europaparlamentet om läget i 
förhandlingarna. Parlamentet betonar att 
alla internrevisionsrapporter ska göras 
tillgängliga för kommissionen elektroniskt 
och inte bara hos de berörda FN-organen.

17. Europaparlamentet välkomnar de 
positiva resultaten av diskussionerna med 
Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och 
FN:s barnfond (Unicef), enligt vilka WFP
och Unicef ändrade sina regler för att göra 
sina internrevisionsrapporter tillgängliga 
för GD Echo. Parlamentet uppmanar 
GD Echo att omgående genomföra 
liknande förhandlingar med de andra 
FN-organen för att säkerställa enkel och 
obyråkratisk tillgång till deras 
internrevisionsrapporter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vara sjätte 
månad informera de ansvariga utskotten i 
Europaparlamentet om läget i 
förhandlingarna. Parlamentet betonar att 
alla internrevisionsrapporter ska göras 
tillgängliga för kommissionen elektroniskt 
och inte bara hos de berörda FN-organen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Lucas Hartong
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Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar det 
aktuella arbetet i arbetsgruppen 
”Ansvarsskyldighet för och revision av 
katastrofrelaterat bistånd”, som har 
inrättats i samband med den internationella 
organisationen för högre revisionsorgan 
(Intosai) och under ledning av en ledamot i 
Europeiska revisionsrätten. Parlamentet 
påminner om att de två huvudmålen är i) 
att upprätta riktlinjer och bästa praxis för 
att slutligen skapa en enda integrerad 
rapporteringsmodell och ii) att upprätta 
riktlinjer och bästa praxis för revision av 
katastrofrelaterat bistånd.

19. Europaparlamentet välkomnar det 
aktuella arbetet i arbetsgruppen 
”Ansvarsskyldighet för och revision av 
katastrofrelaterat bistånd”, som har 
inrättats i samband med den internationella 
organisationen för högre revisionsorgan 
(Intosai) och under ledning av en ledamot i 
Europeiska revisionsrätten. Parlamentet 
påminner om att de två huvudmålen är i)
att upprätta riktlinjer och bästa praxis för 
att slutligen skapa en enda integrerad 
rapporteringsmodell och ii) att upprätta 
riktlinjer och bästa praxis för revision av 
katastrofrelaterat bistånd. Parlamentet 
påpekar samtidigt att det i själva verket är 
nedslående att en sådan arbetsgrupp 
måste inrättas, eftersom det visar att den 
rådande situationen är långt ifrån 
strålande.

Or. nl

Ändringsförslag 19
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påpekar att det efter 
avslöjandet av den nordkoreanska 
regeringens missbruk av FN-medel för 
humanitära ändamål och utveckling i slutet 
av 2006 har funnits en allmän kritik av den 
bristande öppenheten, ansvarsskyldigheten, 
effektiviteten och ändamålsenligheten i 
FN:s hantering av medel. Parlamentet 
beklagar att inga betydande FN-reformer 
som rör öppenhet och ansvarsskyldighet 
ännu har genomförts. Parlamentet betonar 

21. Europaparlamentet påpekar att det efter 
avslöjandet av den nordkoreanska 
regeringens missbruk av FN-medel för 
humanitära ändamål och utveckling i slutet 
av 2006 har funnits en allmän kritik av den 
bristande öppenheten, ansvarsskyldigheten, 
effektiviteten och ändamålsenligheten i 
FN:s hantering av medel. Parlamentet 
beklagar att inga betydande FN-reformer 
som rör öppenhet och ansvarsskyldighet 
ännu har genomförts. Parlamentet betonar 
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att EU:s medlemsstater måste visa större 
politisk vilja, beslutsamhet och 
sammanhållning för att främja reformen 
och säkerställa större ansvarsskyldighet. 
Parlamentet uppmanar EU:s höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik att prioritera denna fråga 
och ta på sig en förmedlande roll.

att kommissionen och Europaparlamentet
måste visa större politisk vilja, 
beslutsamhet och sammanhållning för att 
främja reformen och säkerställa större 
ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar 
EU:s höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik att prioritera denna 
fråga och ta på sig en förmedlande roll.
Parlamentet framhåller möjligheten att 
helt eller delvis avbryta det ekonomiska 
stödet till FN.

Or. nl

Ändringsförslag 20
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att följande 
problem måste åtgärdas av FPA-partnerna:
De måste skapa lämpliga mekanismer för 
intern kontroll, förbättra sina system för 
fördelning av finansiella kostnader och 
göra dem tydligare, åtgärda brister i sina 
bokföringssystem och i ledningens 
efterlevnad av kvalitetsstandarder, införa 
en riskhanteringsprocess för hela 
organisationen och öka medvetenheten om
risken för bedrägerier och korruption.

25. Europaparlamentet noterar att följande 
problem måste åtgärdas av FPA-partnerna:
De måste skapa lämpliga mekanismer för 
intern kontroll, förbättra sina system för 
fördelning av finansiella kostnader och 
göra dem tydligare, till fullo avhjälpa 
bristerna i sina bokföringssystem och i 
ledningens efterlevnad av 
kvalitetsstandarder, införa en 
riskhanteringsprocess för hela 
organisationen och öka medvetenheten om 
risken för bedrägerier och korruption.

Or. en

Ändringsförslag 21
Marta Andreasen

Förslag till resolution
Punkt 27
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet anser att en av 
grundförutsättningarna för att de 
humanitära insatserna ska kunna hålla hög 
kvalitet och kunna genomföras snabbt, 
särskilt vid långvariga kriser, är att man på 
ett effektivt och fortlöpande sätt engagerar 
mottagarna i planeringen och förvaltningen 
av biståndet. Parlamentet påpekar att det i 
många fall inte finns några formella 
mekanismer för att mottagaren ska kunna 
lämna in klagomål/synpunkter till den 
berörda partnern. Parlamentet betonar att 
detta är en viktig åtgärd för att förbättra 
ändamålsenligheten och 
ansvarsskyldigheten och för att förhindra 
eventuellt missbruk av biståndsmaterial. 
Parlamentet uppmanar GD Echo att införa 
sådana mekanismer utan dröjsmål.

27. Europaparlamentet anser att en av 
grundförutsättningarna för att de 
humanitära insatserna ska kunna hålla hög 
kvalitet och kunna genomföras snabbt, 
särskilt vid långvariga kriser, är att man på 
ett effektivt och fortlöpande sätt engagerar 
mottagarna i planeringen och förvaltningen 
av biståndet. Parlamentet påpekar att det i 
många fall inte finns några formella 
mekanismer för att mottagaren ska kunna 
lämna in klagomål/synpunkter till den 
berörda partnern eller tydliga regler för 
skydd av uppgiftslämnare. Parlamentet 
betonar att detta är en viktig åtgärd för att 
förbättra ändamålsenligheten och 
ansvarsskyldigheten och för att förhindra 
eventuellt missbruk av biståndsmaterial. 
Parlamentet uppmanar GD Echo att införa 
sådana mekanismer utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 22
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet påminner om 
yttrandet från Europeiska revisionsrätten i 
dess särskilda rapport 15/2009, där det 
sades att de strategiska och rättsliga kraven 
för att välja en partner på ett objektivt och 
öppet sätt inte i tillräcklig utsträckning 
omsätts i konkreta kriterier för att stödja 
beslutsfattandet i fallet med FN-partner. 
Parlamentet kräver att valet av en 
FN-partner för genomförande av 
humanitära åtgärder ska visa att detta 
arbetssätt är effektivare och mer 
ändamålsenligt än andra sätt att ge bistånd. 

29. Europaparlamentet påminner om 
yttrandet från Europeiska revisionsrätten i 
dess särskilda rapport 15/2009, där det 
sades att de strategiska och rättsliga kraven 
för att välja en partner på ett objektivt och 
öppet sätt inte i tillräcklig utsträckning 
omsätts i konkreta kriterier för att stödja 
beslutsfattandet i fallet med FN-partner. 
Parlamentet kräver att valet av en 
FN-partner för genomförande av 
humanitära åtgärder ska visa att detta 
arbetssätt är effektivare och mer 
ändamålsenligt än andra sätt att ge bistånd. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att 
systematiskt genomföra och dokumentera 
formella utvärderingar av och jämförelser 
med alternativa sätt att ge bistånd.

Parlamentet uppmanar kommissionen att 
systematiskt genomföra och dokumentera 
formella utvärderingar av och jämförelser 
med alternativa sätt att ge bistånd.
Parlamentet råder kommissionen att inte 
längre automatiskt betrakta FN som 
”hjälppartner” utan också uttryckligen 
undersöka andra möjliga partner.

Or. nl

Ändringsförslag 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet påminner om 
yttrandet från Europeiska revisionsrätten i 
dess särskilda rapport 15/2009, där det 
sades att de strategiska och rättsliga kraven 
för att välja en partner på ett objektivt och 
öppet sätt inte i tillräcklig utsträckning 
omsätts i konkreta kriterier för att stödja 
beslutsfattandet i fallet med FN-partner.
Parlamentet kräver att valet av en 
FN-partner för genomförande av 
humanitära åtgärder ska visa att detta 
arbetssätt är effektivare och mer 
ändamålsenligt än andra sätt att ge 
bistånd. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att systematiskt genomföra 
och dokumentera formella utvärderingar av
och jämförelser med alternativa sätt att ge 
bistånd.

29. Europaparlamentet påminner om 
yttrandet från Europeiska revisionsrätten i 
dess särskilda rapport 15/2009, där det 
sades att de strategiska och rättsliga kraven 
för att välja en partner på ett objektivt och 
öppet sätt inte i tillräcklig utsträckning 
omsätts i konkreta kriterier för att stödja 
beslutsfattandet i fallet med FN-partner.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
systematiskt genomföra och dokumentera 
formella utvärderingar av FN:s respektive 
andra partners mekanismer för 
biståndsgivning.

Or. en

Ändringsförslag 24
Martin Ehrenhauser
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Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet uppmärksammar 
GD Echos återkommande 
budgetförstärkningar, antingen genom 
utnyttjande av reserven för 
katastrofbistånd eller genom överföringar 
från andra budgetposter inom 
EUF:s budgetpost för bistånd till tredje 
länder. Parlamentet anser att 
budgetförstärkning är en strukturbetingad 
fråga. Parlamentet betonar behovet av att 
utarbeta realistiska budgetar, i vilka 
medel anslås för naturkatastrofer eller 
humanitära insatser på grundval av 
upprepade erfarenheter från tidigare års 
utgifter. 

Or. en

Ändringsförslag 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet konstaterar att 
Echo främjar katastrofriskreducering 
genom Dipechoprogrammet och som en 
del av de humanitära åtgärderna.

35. Europaparlamentet välkomnar att Echo 
främjar katastrofriskreducering genom 
Dipechoprogrammet och som en del av de 
humanitära åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Martin Ehrenhauser

Förslag till resolution
Punkt 36
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Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet uppmanar Echo att 
inrikta sig mer på hållbarheten i de 
humanitära åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar Echo att lägga större tonvikt vid 
katastrofriskreduceringen och 
katastrofberedskapen, och stärka den 
riskutsatta befolkningens 
återhämtningsförmåga genom 
kapacitetsuppbyggnad, utbildning, 
medvetandegörande av allmänheten och 
inrättande av effektiva system för tidig 
varning i länder där katastrofer ofta 
inträffar och länder som drabbats av kriser, 
så att de kan reagera på lämpligt sätt.

36. Europaparlamentet uppmanar Echo att 
inrikta sig mer på hållbarheten i de 
humanitära åtgärderna. Parlamentet 
uppmanar Echo och andra berörda 
avdelningar vid kommissionen att lägga 
större tonvikt vid katastrofriskreduceringen 
och katastrofberedskapen, och stärka den 
riskutsatta befolkningens 
återhämtningsförmåga genom 
kapacitetsuppbyggnad, utbildning, 
medvetandegörande av allmänheten och 
inrättande av effektiva system för tidig 
varning i länder där katastrofer ofta 
inträffar och länder som drabbats av kriser, 
så att de kan reagera på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 27
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen ger Ocha ett betydande 
stöd. Parlamentet beklagar det faktum att 
erfarenheterna från Haiti och Pakistan 
visade på Ochas för närvarande 
otillräckliga samordningsförmåga. 
Parlamentet betonar att Ochas möjligheter 
att fullgöra sin samordnande uppgift 
undergrävdes av låg kapacitet, bristfällig 
behovsanalys och endast delvis 
funktionsdugliga elektroniska verktyg som 
var nödvändiga för att bearbeta 
informationen.

45. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen ger Ocha ett betydande 
stöd. Parlamentet beklagar det faktum att 
erfarenheterna från Haiti och Pakistan 
visade på Ochas för närvarande 
otillräckliga samordningsförmåga. 
Parlamentet betonar att Ochas möjligheter 
att fullgöra sin samordnande uppgift 
undergrävdes av låg kapacitet, bristfällig 
behovsanalys och endast delvis 
funktionsdugliga elektroniska verktyg som 
var nödvändiga för att bearbeta 
informationen. Parlamentet avråder 
således från att fortsätta samarbetet med 
eller via Ocha.

Or. nl
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Ändringsförslag 28
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har gett FN betydande stöd 
för dess arbete med att utveckla och 
genomföra klustersystemet. Parlamentet 
betonar att båda katastroferna visade att 
mycket arbete ännu återstår för att förbättra 
dess effektivitet, ändamålsenlighet och 
samordning, och för att stärka 
ansvarstagandet och ansvarsskyldigheten.

46. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har gett FN betydande stöd 
för dess arbete med att utveckla och 
genomföra klustersystemet. Parlamentet 
betonar att båda katastroferna visade att
mycket arbete ännu återstår för att förbättra 
dess effektivitet, ändamålsenlighet och 
samordning, och för att stärka 
ansvarstagandet och ansvarsskyldigheten.
Parlamentet avråder således från att i 
framtiden primärt samarbeta med FN.

Or. nl

Ändringsförslag 29
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet påpekar att 
kommissionen inte gav parlamentets 
föredragande de slutliga redogörelserna 
och ekonomiska rapporterna från Echos 
partner om genomförandet av humanitära 
åtgärder efter katastroferna i Haiti och 
Pakistan 2010, med motiveringen att de 
innehöll känslig information om Echos 
partner. Parlamentet understryker att det 
måste få tillgång till sådana rapporter, eller 
åtminstone till huvudsakliga fakta om 
effektiviteten och ändamålsenligheten i 
genomförandet av åtgärderna, för att kunna 
bedöma om de har genomförts i enlighet 

47. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen inte gav parlamentets 
föredragande de slutliga redogörelserna 
och ekonomiska rapporterna från Echos 
partner om genomförandet av humanitära 
åtgärder efter katastroferna i Haiti och 
Pakistan 2010, med motiveringen att de 
innehöll känslig information om Echos 
partner. Parlamentet understryker att det 
måste få tillgång till sådana rapporter, eller 
åtminstone till huvudsakliga fakta om 
effektiviteten och ändamålsenligheten i 
genomförandet av åtgärderna, för att kunna 
bedöma om de har genomförts i enlighet 
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med principen om sund ekonomisk 
förvaltning.

med principen om sund ekonomisk 
förvaltning. Parlamentet betraktar detta 
uppträdande från kommissionens sida 
som ett tydligt brott mot de egna 
transparensbestämmelserna.

Or. nl

Ändringsförslag 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Förslag till resolution
Punkt 47a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

47a. Europaparlamentet påpekar att 
budgetkontrollutskottet kommer att sända 
en delegation till Haiti till följd av de 
problem som rapporterats i samband med 
stödet till detta land.

Or. en

Ändringsförslag 31
Lucas Hartong

Förslag till resolution
Punkt 48a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

48a. För övrigt anser Europaparlamentet 
att bistånd, oberoende av om ges inom 
ramen för utvecklingsstöd eller ej, på 
grund av subsidiaritetsprincipen inte är 
en uppgift för kommissionen eller 
Europaparlamentet utan för 
medlemsstaterna.

Or. nl


