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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. on arvamusel, et ELi institutsioonid 
ja asutused peaksid enam tähelepanu 
pöörama kolmandates riikides kulutatud 
rahalistele vahenditele, eesmärgiga 
kontrollida vahendite eeskirjade kohast 
kasutatamist, ilma pettuse või 
korruptsioonita, ning kinnituse saamiseks, 
et need aitavad ikka kaasa liidu arengu- ja 
välispoliitika eesmärkide saavutamisele; 
soovitab peatada eelarvetoetuste andmise 
kolmandatele riikidele, kus ametiasutused 
silmnähtavalt ei rakenda tegelikke 
meetmeid laialdaselt levinud korruptsiooni 
vastu võitlemiseks, samal ajal tagades, et 
abi jõuab tsiviilelanikkonnani 
alternatiivsete kanalite kaudu;

33. on arvamusel, et ELi institutsioonid 
ja asutused peaksid enam tähelepanu 
pöörama kolmandates riikides kulutatud 
rahalistele vahenditele, eesmärgiga 
kontrollida vahendite eeskirjade kohast 
kasutatamist, ilma pettuse või 
korruptsioonita, ning kinnituse saamiseks, 
et need aitavad ikka kaasa liidu arengu- ja 
välispoliitika eesmärkide saavutamisele; 
soovitab peatada eelarvetoetuste andmise 
kolmandatele riikidele, kus ametiasutused 
silmnähtavalt ei rakenda tegelikke 
meetmeid laialdaselt levinud korruptsiooni 
vastu võitlemiseks, samal ajal tagades, et 
abi jõuab tsiviilelanikkonnani 
alternatiivsete kanalite kaudu; juhib 
tähelepanu sellele, et eelarvetoetust 
teistele riikidele rahastatakse ELi 
üldeelarvest ja kontrollikoja auditiga ei 
saa kindlaks teha, mis juhtub pärast 
toetust saavale riigile komisjoni toetuse 
maksmise etappi, kuna edasi suunatakse 
summad selle riigi eelarvevahenditesse;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. väljendab heameelt OLAFi ja 
Europoli ühiste jõupingutuste üle taaste- ja 
vastupidavusrahastu ohtude ja nõrkade 
kohtade hindamisel; väljendab heameelt 
OLAFi ja Europoli vahelise töökorra üle, 
mis jõustus 9. oktoobril 2020. aastal, ning 
Europoli ja EPPO vahelise kokkuleppe üle, 
mis jõustus 19. jaanuaril 2021. aastal;

59. väljendab heameelt OLAFi ja 
Europoli ühiste jõupingutuste üle taaste- ja 
vastupidavusrahastu ohtude ja nõrkade 
kohtade hindamisel; väljendab heameelt 
OLAFi ja Europoli vahelise töökorra üle, 
mis jõustus 9. oktoobril 2020. aastal, ning 
Europoli ja EPPO vahelise kokkuleppe üle, 
mis jõustus 19. jaanuaril 2021. aastal; 
nõuab suurt valvsust taaste- ja 
vastupidavusrahastuga seotud pettuste 
tuvastamisel ja nende vastu võitlemisel;
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