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Изменение 1
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0103/2020
Йоахим Кус
Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2128(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 69

Предложение за резолюция Изменение

69. подчертава, че връзката между 
корупцията и измамите в ЕС може да 
има отрицателно въздействие върху 
бюджета на ЕС; изразява съжаление във 
връзка с факта, че Комисията вече не 
счита за необходимо да публикува 
доклада относно борбата с корупцията; 
призовава също така Комисията да 
обмисли създаването на мрежа от 
органи за предотвратяване на 
корупцията в рамките на Европейския 
съюз;

69. подчертава, че връзката между 
корупцията и измамите в ЕС може да 
има отрицателно въздействие върху 
бюджета на ЕС; изразява съжаление във 
връзка с факта, че Комисията вече не 
счита за необходимо да публикува 
доклада относно борбата с корупцията; 
призовава също така Комисията да 
обмисли създаването на мрежа от 
органи за предотвратяване на 
корупцията в рамките на Европейския 
съюз; изразява съжаление във връзка с 
решението на Комисията да включи 
мониторинг на борбата с корупцията 
в рамките на процеса на 
икономическо управление на 
Европейския семестър; счита, че с 
това извършваният от Комисията 
мониторинг е допълнително 
съкратен, като са налични данни 
само за няколко държави; изразява 
съжаление и от факта, че тази смяна 
на подхода е съсредоточена главно 
върху икономическото въздействие на 
корупцията и почти напълно са 
пренебрегнати останалите 
измерения, които могат да бъдат 
засегнати от корупция, като 
например доверието на гражданите в 
публичната администрация и дори 
демократичната структура на 
държавите членки; поради това 
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настоятелно призовава Комисията да 
продължи да публикува своите 
доклади за борбата с корупцията; 
отново призовава Комисията да се 
ангажира с по-всеобхватна и 
последователна политика на ЕС за 
борба с корупцията, включително 
задълбочена оценка на политиките за 
борба с корупцията във всяка държава 
членка;
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