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33. εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα και 
οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση στα κονδύλια που 
δαπανώνται σε τρίτες χώρες, προκειμένου 
να επαληθεύουν ότι τα κονδύλια αυτά 
δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες και 
χωρίς φαινόμενα απάτης ή διαφθοράς, και 
να επιβεβαιώνουν κατά πόσον συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της 
αναπτυξιακής και εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης· συνιστά να αναστέλλεται η 
δημοσιονομική στήριξη σε τρίτες χώρες 
όπου οι αρχές προδήλως δεν 
αναλαμβάνουν πραγματική δράση ενάντια 
στην ευρέως διαδεδομένη διαφθορά, και 
παράλληλα να διασφαλίζεται ότι η βοήθεια 
φτάνει στον άμαχο πληθυσμό μέσω 
εναλλακτικών διαύλων·

33. εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα και 
οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση στα κονδύλια που 
δαπανώνται σε τρίτες χώρες, προκειμένου 
να επαληθεύουν ότι τα κονδύλια αυτά 
δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες και 
χωρίς φαινόμενα απάτης ή διαφθοράς, και 
να επιβεβαιώνουν κατά πόσον συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της 
αναπτυξιακής και εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης· συνιστά να αναστέλλεται η 
δημοσιονομική στήριξη σε τρίτες χώρες 
όπου οι αρχές προδήλως δεν 
αναλαμβάνουν πραγματική δράση ενάντια 
στην ευρέως διαδεδομένη διαφθορά, και 
παράλληλα να διασφαλίζεται ότι η βοήθεια 
φτάνει στον άμαχο πληθυσμό μέσω 
εναλλακτικών διαύλων· υπενθυμίζει ότι η 
δημοσιονομική στήριξη που παρέχεται σε 
άλλες χώρες χρηματοδοτείται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και ότι ο 
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αδυνατεί να παρακολουθήσει τι συμβαίνει 
αφότου η Επιτροπή καταβάλει την 
ενίσχυση στη δικαιούχο χώρα, δεδομένου 
ότι τα κονδύλια αυτά συγχωνεύονται 
ακολούθως με τους πόρους του 
προϋπολογισμού της εν λόγω χώρας·
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59. χαιρετίζει τις κοινές προσπάθειες 
της OLAF και της Ευρωπόλ όσον αφορά 
την αξιολόγηση των απειλών και των 
τρωτών σημείων του ΜΑΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμφωνία 
εργασίας μεταξύ της OLAF και της 
Ευρωπόλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 9 
Οκτωβρίου 2020, και για τη συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της EPPO, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 
2021·

59. χαιρετίζει τις κοινές προσπάθειες 
της OLAF και της Ευρωπόλ όσον αφορά 
την αξιολόγηση των απειλών και των 
τρωτών σημείων του ΜΑΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμφωνία 
εργασίας μεταξύ της OLAF και της 
Ευρωπόλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 9 
Οκτωβρίου 2020, και για τη συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της EPPO, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 
2021· ζητεί να υπάρχει ιδιαίτερη 
επαγρύπνηση για τον εντοπισμό και την 
καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά 
τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας·
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