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Prijedlog rezolucije
Stavak 33.

Prijedlog rezolucije Izmjena

33. smatra da bi institucije i tijela EU-a 
trebali staviti veći naglasak na sredstva 
potrošena u trećim zemljama kako bi 
provjerili jesu li ta sredstva potrošena u 
skladu s pravilima i bez prijevare ili 
korupcije te kako bi potvrdili doprinose li 
ciljevima razvojne i vanjske politike Unije; 
preporučuje obustavu proračunske potpore 
u zemljama izvan EU-a u kojima vlasti 
očito ne poduzimaju stvarne mjere protiv 
raširene korupcije, uz istodobno 
osiguravanje da pomoć stigne do civilnog 
stanovništva drugim kanalima;

33. smatra da bi institucije i tijela EU-a 
trebali staviti veći naglasak na sredstva 
potrošena u trećim zemljama kako bi 
provjerili jesu li ta sredstva potrošena u 
skladu s pravilima i bez prijevare ili 
korupcije te kako bi potvrdili doprinose li 
ciljevima razvojne i vanjske politike Unije; 
preporučuje obustavu proračunske potpore 
u zemljama izvan EU-a u kojima vlasti 
očito ne poduzimaju stvarne mjere protiv 
raširene korupcije, uz istodobno 
osiguravanje da pomoć stigne do civilnog 
stanovništva drugim kanalima; podsjeća da 
se proračunska potpora drugim zemljama 
financira iz općeg proračuna EU-a te da 
se uz pomoć revizije Europskog 
revizorskog suda ne može pratiti što se 
događa nakon što Komisija isplati pomoć 
zemlji primateljici jer se ta sredstva potom 
spajaju s vlastitim proračunskim 
sredstvima te zemlje;
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59. pozdravlja zajedničke napore 
OLAF-a i Europola u procjeni prijetnji i 
ranjivosti Mehanizma za oporavak i 
otpornost; pozdravlja radni dogovor 
između Europola i OLAF-a koji je stupio 
na snagu 09. listopada 2020. kao i dogovor 
između Europola i EPPO-a koji je stupio 
na snagu 19. siječnja 2021.;

59. pozdravlja zajedničke napore 
OLAF-a i Europola u procjeni prijetnji i 
ranjivosti Mehanizma za oporavak i 
otpornost; pozdravlja radni dogovor 
između Europola i OLAF-a koji je stupio 
na snagu 09. listopada 2020. kao i dogovor 
između Europola i EPPO-a koji je stupio 
na snagu 19. siječnja 2021.; poziva na 
izniman oprez kada je riječ o utvrđivanju i 
suzbijanju prijevara povezanih s 
Mehanizmom za oporavak i otpornost;
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