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Изменение 1
Йоахим Кус, Жан-Франсоа Жалк, Матео Адинолфи
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Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. счита, че институциите и 
органите на ЕС следва да акцентират 
повече върху средствата, изразходвани в 
държави извън ЕС, за да се провери 
дали тези средства се изразходват в 
съответствие с правилата и без измами 
или корупция и за да се потвърди дали 
същите допринасят за целите на 
политиките на Съюза относно 
развитието и външната политика; 
препоръчва спиране на бюджетната 
подкрепа в държави извън ЕС, в които 
органите очевидно не предприемат 
реални действия срещу 
широкоразпространената корупция, 
като същевременно се гарантира, че 
помощта достига до цивилното 
население по алтернативни канали;

33. счита, че институциите и 
органите на ЕС следва да акцентират 
повече върху средствата, изразходвани в 
държави извън ЕС, за да се провери 
дали тези средства се изразходват в 
съответствие с правилата и без измами 
или корупция и за да се потвърди дали 
същите допринасят за целите на 
политиките на Съюза относно 
развитието и външната политика; 
препоръчва спиране на бюджетната 
подкрепа в държави извън ЕС, в които 
органите очевидно не предприемат 
реални действия срещу 
широкоразпространената корупция, 
като същевременно се гарантира, че 
помощта достига до цивилното 
население по алтернативни канали; 
припомня, че бюджетната подкрепа 
за други страни е финансирана от 
общия бюджет на ЕС и одитът на 
Европейската сметна палата не 
може да проследи случващото се 
отвъд етапа, на който Комисията 
изплаща помощта на държавата 
получател, тъй като средствата след 
това се обединяват със средствата 
от националния бюджет на 
държавата;
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Предложение за резолюция
Параграф 59

Предложение за резолюция Изменение

59. приветства съвместните усилия 
на OLAF и Европол за оценка на 
заплахите и уязвимостите на МВУ; 
приветства работното споразумение 
между OLAF и Европол, което влезе в 
сила на 9 октомври 2020 г., и 
споразумението между Европол и 
Европейската прокуратура, което влезе 
в сила на 19 януари 2021 г.;

59. приветства съвместните усилия 
на OLAF и Европол за оценка на 
заплахите и уязвимостите на МВУ; 
приветства работното споразумение 
между OLAF и Европол, което влезе в 
сила на 9 октомври 2020 г., и 
споразумението между Европол и 
Европейската прокуратура, което влезе 
в сила на 19 януари 2021 г.; призовава 
за голяма бдителност при 
установяването и борбата с 
измамите, свързани с Механизма за 
възстановяване и устойчивост;
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