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Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums Nr.

33. uzskata, ka ES iestādēm un 
struktūrām lielāks uzsvars būtu jāliek uz 
trešās valstīs iztērētajiem līdzekļiem, lai 
pārliecinātos, ka šie līdzekļi tiek izlietoti 
saskaņā ar noteikumiem un netiek iesaistīti 
krāpšanā vai korupcijā, un lai gūtu 
pārliecību, ka tie veicina Savienības 
attīstības un ārpolitikas mērķu sasniegšanu; 
iesaka apturēt budžeta atbalstu tādās trešās 
valstīs, kurās iestādes acīmredzami neveic 
patiesas darbības pret plaši izplatītu 
korupciju, un vienlaikus nodrošināt, ka 
palīdzība nonāk līdz iedzīvotājiem pa 
alternatīviem kanāliem;

33. uzskata, ka ES iestādēm un 
struktūrām lielāks uzsvars būtu jāliek uz 
trešās valstīs iztērētajiem līdzekļiem, lai 
pārliecinātos, ka šie līdzekļi tiek izlietoti 
saskaņā ar noteikumiem un netiek iesaistīti 
krāpšanā vai korupcijā, un lai gūtu 
pārliecību, ka tie veicina Savienības 
attīstības un ārpolitikas mērķu sasniegšanu; 
iesaka apturēt budžeta atbalstu tādās trešās 
valstīs, kurās iestādes acīmredzami neveic 
patiesas darbības pret plaši izplatītu 
korupciju, un vienlaikus nodrošināt, ka 
palīdzība nonāk līdz iedzīvotājiem pa 
alternatīviem kanāliem; atgādina, ka 
budžeta atbalstu citām valstīm finansē no 
ES vispārējā budžeta un Revīzijas palātas 
revīzija nevar izsekot, kas notiek pēc 
posma, kurā Komisija atbalstu izmaksā 
saņēmējvalstij, jo pēc tam šie līdzekļi tiek 
apvienoti ar attiecīgās valsts budžeta 
resursiem;
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59. atzinīgi vērtē OLAF un Eiropola 
kopīgos centienus novērtēt ANM 
instrumenta apdraudējumus un 
neaizsargātību; atzinīgi vērtē OLAF un 
Eiropola darba vienošanos, kas stājās spēkā 
2020. gada 9. oktobrī, un nolīgumu starp 
Eiropolu un EPPO, kas stājās spēkā 2021. 
gada 19. janvārī;

59. atzinīgi vērtē OLAF un Eiropola 
kopīgos centienus novērtēt ANM 
instrumenta apdraudējumus un 
neaizsargātību; atzinīgi vērtē OLAF un 
Eiropola darba vienošanos, kas stājās spēkā 
2020. gada 9. oktobrī, un nolīgumu starp 
Eiropolu un EPPO, kas stājās spēkā 
2021. gada 19. janvārī; aicina ievērot lielu 
modrību, identificējot un apkarojot 
krāpšanu saistībā ar Atveseļošanas un 
noturības mehānismu;
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