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Pozměňovací návrh 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
za skupinu ID

Zpráva A9-0175/2022
Katalin Cseh
Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2020
(2021/2234(INI))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. je toho názoru, že orgány a instituce 
EU by měly klást větší důraz na finanční 
prostředky vynaložené v zemích mimo EU 
s cílem ověřit, zda jsou tyto prostředky 
vynakládány v souladu s pravidly a bez 
zapojení do podvodů nebo korupce, a 
potvrdit, že přispívají k cílům rozvojové a 
vnější politiky Unie; doporučuje pozastavit 
rozpočtovou podporu v zemích mimo EU, 
ve kterých orgány zjevně nepřijímají 
skutečná opatření proti bující korupci, a 
zároveň zajistit, aby se pomoc dostala k 
civilnímu obyvatelstvu alternativními 
cestami;

33. je toho názoru, že orgány a instituce 
EU by měly klást větší důraz na finanční 
prostředky vynaložené v zemích mimo EU 
s cílem ověřit, zda jsou tyto prostředky 
vynakládány v souladu s pravidly a bez 
zapojení do podvodů nebo korupce, a 
potvrdit, že přispívají k cílům rozvojové a 
vnější politiky Unie; doporučuje pozastavit 
rozpočtovou podporu v zemích mimo EU, 
ve kterých orgány zjevně nepřijímají 
skutečná opatření proti bující korupci, a 
zároveň zajistit, aby se pomoc dostala k 
civilnímu obyvatelstvu alternativními 
cestami; připomíná, že rozpočtová 
podpora jiným zemím je financována ze 
souhrnného rozpočtu EU a že audit 
Účetního dvora nemůže zjistit, co se stane 
poté, co Komise pomoc přijímající zemi 
vyplatí, neboť tyto prostředky jsou pak 
sloučeny s vlastními rozpočtovými zdroji 
této země;
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Pozměňovací návrh 2
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
za skupinu ID

Zpráva A9-0175/2022
Katalin Cseh
Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2020
(2021/2234(INI))

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vítá společné úsilí úřadu OLAF a 
Europolu v oblasti posouzení hrozeb a 
zranitelných míst Nástroje pro oživení a 
odolnost; vítá pracovní ujednání mezi 
úřadem EPPO a Europolem, které 
vstoupilo v platnost dne 9. října 2020, a 
dohodu mezi Europolem a úřadem EPPO, 
která vstoupila v platnost dne 19. ledna 
2021;

59. vítá společné úsilí úřadu OLAF a 
Europolu v oblasti posouzení hrozeb a 
zranitelných míst Nástroje pro oživení a 
odolnost; vítá pracovní ujednání mezi 
úřadem EPPO a Europolem, které 
vstoupilo v platnost dne 9. října 2020, a 
dohodu mezi Europolem a úřadem EPPO, 
která vstoupila v platnost dne 19. ledna 
2021; vyzývá k velké ostražitosti při 
odhalování podvodů souvisejících s 
Nástrojem pro oživení a odolnost a při 
boji proti nim;
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