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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. mano, kad ES institucijos ir įstaigos 
turėtų daugiau dėmesio skirti ES 
nepriklausančiose šalyse naudojamoms 
lėšoms, siekdamos patikrinti, ar tos lėšos 
naudojamos laikantis taisyklių ir nevykdant 
sukčiavimo ar korupcijos, taip pat 
patvirtinti, ar jos padeda siekti Sąjungos 
vystymosi ir išorės politikos tikslų; 
rekomenduoja sustabdyti paramą biudžetui 
ES nepriklausančiose šalyse, kuriose 
valdžios institucijos akivaizdžiai nesiima 
tikrų veiksmų prieš plačiai paplitusią 
korupciją, kartu užtikrinant, kad pagalba 
pasiektų civilius gyventojus alternatyviais 
kanalais;

33. mano, kad ES institucijos ir įstaigos 
turėtų daugiau dėmesio skirti ES 
nepriklausančiose šalyse naudojamoms 
lėšoms, siekdamos patikrinti, ar tos lėšos 
naudojamos laikantis taisyklių ir nevykdant 
sukčiavimo ar korupcijos, taip pat 
patvirtinti, ar jos padeda siekti Sąjungos 
vystymosi ir išorės politikos tikslų; 
rekomenduoja sustabdyti paramą biudžetui 
ES nepriklausančiose šalyse, kuriose 
valdžios institucijos akivaizdžiai nesiima 
tikrų veiksmų prieš plačiai paplitusią 
korupciją, kartu užtikrinant, kad pagalba 
pasiektų civilius gyventojus alternatyviais 
kanalais; atkreipia dėmesį į tai, kad 
parama biudžetui kitoms šalims 
finansuojama iš bendrojo ES biudžeto ir 
kad Audito Rūmai audito metu negali 
atsekti, kas vyksta po to, kai Komisija 
išmoka paramą jas gaunančiai šaliai, nes 
tada šios lėšos susijungia su tos šalies 
biudžeto ištekliais;
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59. palankiai vertina bendras OLAF ir 
Europolo pastangas įvertinti EGADP 
kylančias grėsmes ir jos spragas; palankiai 
vertina 2020 m. spalio 9 d. įsigaliojusį 
OLAF ir Europolo darbo tvarkos 
susitarimą ir 2021 m. sausio 19 d. 
įsigaliojusį Europolo ir Europos 
prokuratūros susitarimą;

59. palankiai vertina bendras OLAF ir 
Europolo pastangas įvertinti EGADP 
kylančias grėsmes ir jos spragas; palankiai 
vertina 2020 m. spalio 9 d. įsigaliojusį 
OLAF ir Europolo darbo tvarkos 
susitarimą ir 2021 m. sausio 19 d. 
įsigaliojusį Europolo ir Europos 
prokuratūros susitarimą; ragina būti itin 
budriems nustatant su Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemone susijusį sukčiavimą ir su juo 
kovojant;
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