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Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. katsoo, että EU:n toimielinten ja 
elinten olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota EU:n ulkopuolisissa maissa 
käytettyihin varoihin sen varmistamiseksi, 
että kyseisiä varoja käytetään 
sääntöjenmukaisesti ja ilman, että varojen 
käyttöön liittyy petosta tai lahjontaa, ja sen 
vahvistamiseksi, että varoilla edistetään 
unionin kehitys- ja ulkopolitiikan 
tavoitteita; suosittelee sellaisten unionin 
ulkopuolisten maiden budjettituen 
keskeyttämistä, joissa viranomaiset eivät 
selvästikään toteuta todellisia toimia 
laajalle levinneen korruption torjumiseksi, 
ja varmistamaan samalla, että tuki 
saavuttaa siviiliväestön vaihtoehtoisia 
väyliä pitkin;

33. katsoo, että EU:n toimielinten ja 
elinten olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota EU:n ulkopuolisissa maissa 
käytettyihin varoihin sen varmistamiseksi, 
että kyseisiä varoja käytetään 
sääntöjenmukaisesti ja ilman, että varojen 
käyttöön liittyy petosta tai lahjontaa, ja sen 
vahvistamiseksi, että varoilla edistetään 
unionin kehitys- ja ulkopolitiikan 
tavoitteita; suosittelee sellaisten unionin 
ulkopuolisten maiden budjettituen 
keskeyttämistä, joissa viranomaiset eivät 
selvästikään toteuta todellisia toimia 
laajalle levinneen korruption torjumiseksi, 
ja varmistamaan samalla, että tuki 
saavuttaa siviiliväestön vaihtoehtoisia 
väyliä pitkin; muistuttaa, että muille 
maille annettava budjettituki rahoitetaan 
EU:n yleisestä talousarviosta ja että 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa ei voida jäljittää, mitä 
tapahtuu sen jälkeen, kun komissio 
maksaa tuen vastaanottajamaalle, koska 
nämä varat sulautuvat tämän jälkeen 
kyseisen maan omiin budjettivaroihin;
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59. pitää myönteisenä OLAFin ja 
Europolin yhteisiä pyrkimyksiä elpymis- ja 
palautumistukivälineen uhkien ja 
haavoittuvuuksien analysoimiseksi; 
suhtautuu myönteisesti OLAFin ja 
Europolin väliseen työjärjestelyyn, joka 
tuli voimaan 9. lokakuuta 2020, ja 
Europolin ja EPPOn väliseen sopimukseen, 
joka tuli voimaan 19. tammikuuta 2021;

59. pitää myönteisenä OLAFin ja 
Europolin yhteisiä pyrkimyksiä elpymis- ja 
palautumistukivälineen uhkien ja 
haavoittuvuuksien analysoimiseksi; 
suhtautuu myönteisesti OLAFin ja 
Europolin väliseen työjärjestelyyn, joka 
tuli voimaan 9. lokakuuta 2020, ja 
Europolin ja EPPOn väliseen sopimukseen, 
joka tuli voimaan 19. tammikuuta 2021; 
edellyttää suurta valppautta elpymis- ja 
palautumistukivälineeseen liittyvien 
petosten tunnistamisessa ja torjunnassa;
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