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Módosítás 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0175/2022
Katalin Cseh
Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2020. évi éves jelentés
(2021/2234(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. úgy véli, hogy az uniós 
intézményeknek és szerveknek nagyobb 
hangsúlyt kell fektetniük a nem uniós 
országokban elköltött pénzeszközökre 
annak ellenőrzése érdekében, hogy ezeket 
a forrásokat a szabályoknak megfelelően, 
csalás vagy korrupció nélkül költik-e el, 
valamint annak megerősítése érdekében, 
hogy azok hozzájárulnak-e az Unió 
fejlesztési és külpolitikájának céljaihoz; a 
költségvetés-támogatás felfüggesztését 
javasolja azokban a nem uniós 
országokban, ahol a hatóságok 
nyilvánvalóan nem tesznek valódi 
lépéseket a széles körben elterjedt 
korrupció ellen, ugyanakkor biztosítani 
kell, hogy a segítségnyújtás más 
csatornákon keresztül eljusson a polgári 
lakossághoz;

33. úgy véli, hogy az uniós 
intézményeknek és szerveknek nagyobb 
hangsúlyt kell fektetniük a nem uniós 
országokban elköltött pénzeszközökre 
annak ellenőrzése érdekében, hogy ezeket 
a forrásokat a szabályoknak megfelelően, 
csalás vagy korrupció nélkül költik-e el, 
valamint annak megerősítése érdekében, 
hogy azok hozzájárulnak-e az Unió 
fejlesztési és külpolitikájának céljaihoz; a 
költségvetés-támogatás felfüggesztését 
javasolja azokban a nem uniós 
országokban, ahol a hatóságok 
nyilvánvalóan nem tesznek valódi 
lépéseket a széles körben elterjedt 
korrupció ellen, ugyanakkor biztosítani 
kell, hogy a segítségnyújtás más 
csatornákon keresztül eljusson a polgári 
lakossághoz; emlékeztet arra, hogy a más 
országoknak nyújtott költségvetési 
támogatást az általános uniós 
költségvetésből finanszírozzák, és a 
Számvevőszék ellenőrzése keretében nem 
lehet nyomon követni, hogy mi történik 
azon pillanatot követően, amikor a 
Bizottság folyósítja a támogatást a 
kedvezményezett ország részére, mivel 
ezek a pénzeszközök ezután összeolvadnak 
az adott ország saját költségvetési 
forrásaival;

 Or. en
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Módosítás 2
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0175/2022
Katalin Cseh
Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2020. évi éves jelentés
(2021/2234(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. üdvözli az OLAF és az Europol 
arra irányuló összehangolt erőfeszítéseit, 
hogy megvizsgálják a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kockázatait és 
sebezhetőségeit; üdvözli az OLAF és az 
Europol közötti munkamegállapodást, 
amely 2020. október 9-én lépett hatályba, 
valamint az Europol és az Európai 
Ügyészség közötti megállapodást, amely 
2021. január 19-én lépett hatályba;

59. üdvözli az OLAF és az Europol 
arra irányuló összehangolt erőfeszítéseit, 
hogy megvizsgálják a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kockázatait és 
sebezhetőségeit; üdvözli az OLAF és az 
Europol közötti munkamegállapodást, 
amely 2020. október 9-én lépett hatályba, 
valamint az Europol és az Európai 
Ügyészség közötti megállapodást, amely 
2021. január 19-én lépett hatályba; fokozott 
elővigyázatosságra szólít fel a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközzel kapcsolatos csalások 
azonosítása és az azok ellen folytatott 
küzdelem terén;

Or. en


