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Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. er af den opfattelse, at EU's 
institutioner og organer bør lægge større 
vægt på de midler, der anvendes i 
tredjelande, for at kontrollere, at disse 
midler anvendes i overensstemmelse med 
reglerne og uden svig eller korruption, og 
for at bekræfte, om de bidrager til målene 
for Unionens udviklings- og 
udenrigspolitik; anbefaler suspension af 
budgetstøtten i lande uden for EU, hvor 
myndighederne tydeligvis undlader at 
træffe reelle foranstaltninger mod udbredt 
korruption, samtidig med at det sikres, at 
bistanden når ud til civilbefolkningen 
gennem alternative kanaler;

33. er af den opfattelse, at EU's 
institutioner og organer bør lægge større 
vægt på de midler, der anvendes i 
tredjelande, for at kontrollere, at disse 
midler anvendes i overensstemmelse med 
reglerne og uden svig eller korruption, og 
for at bekræfte, om de bidrager til målene 
for Unionens udviklings- og 
udenrigspolitik; anbefaler suspension af 
budgetstøtten i lande uden for EU, hvor 
myndighederne tydeligvis undlader at 
træffe reelle foranstaltninger mod udbredt 
korruption, samtidig med at det sikres, at 
bistanden når ud til civilbefolkningen 
gennem alternative kanaler; minder om, at 
budgetstøtte til andre lande finansieres 
over EU's almindelige budget, og at 
Revisionsrettens revision ikke kan spore, 
hvad der sker efter det tidspunkt, hvor 
Kommissionen udbetaler bistand til 
modtagerlandet, eftersom disse midler 
derefter lægges sammen med landets egne 
budgetmidler;

 Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

59. glæder sig over OLAF's og 
Europols fælles indsats for at vurdere 
truslerne og sårbarhederne i forbindelse 
med genopretnings- og resiliensfaciliteten; 
glæder sig over samarbejdsordningen 
mellem OLAF og Europol, som trådte i 
kraft den 9. oktober 2020, og aftalen 
mellem Europol og EPPO, som trådte i 
kraft den 19. januar 2021;

59. glæder sig over OLAF's og 
Europols fælles indsats for at vurdere 
truslerne og sårbarhederne i forbindelse 
med genopretnings- og resiliensfaciliteten; 
glæder sig over samarbejdsordningen 
mellem OLAF og Europol, som trådte i 
kraft den 9. oktober 2020, og aftalen 
mellem Europol og EPPO, som trådte i 
kraft den 19. januar 2021; opfordrer til stor 
årvågenhed, når det handler om at 
identificere og bekæmpe svig i forbindelse 
med genopretnings- og 
resiliensfaciliteten;

Or. en


