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NL In verscheidenheid verenigd NL

29.6.2022 A9-0175/1

Amendement 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0175/2022
Katalin Cseh
Bescherming van de financiële belangen van de EU – fraudebestrijding – jaarverslag 2020
(2021/2234(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van mening dat de instellingen en 
organen van de EU meer nadruk moeten 
leggen op de middelen die worden 
uitgegeven in niet-EU-landen, om na te 
gaan of deze middelen worden uitgegeven 
volgens de regels en zonder fraude of 
corruptie en om te bevestigen of ze 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid en het externe beleid 
van de Unie; raadt aan de begrotingssteun 
op te schorten in niet-EU-landen waar de 
autoriteiten duidelijk verzuimen reële actie 
te ondernemen tegen wijdverbreide 
corruptie, en er tegelijk voor te zorgen dat 
de bijstand terechtkomt bij de 
burgerbevolking, via andere kanalen;

33. is van mening dat de instellingen en 
organen van de EU meer nadruk moeten 
leggen op de middelen die worden 
uitgegeven in niet-EU-landen, om na te 
gaan of deze middelen worden uitgegeven 
volgens de regels en zonder fraude of 
corruptie en om te bevestigen of ze 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid en het externe beleid 
van de Unie; raadt aan de begrotingssteun 
op te schorten in niet-EU-landen waar de 
autoriteiten duidelijk verzuimen reële actie 
te ondernemen tegen wijdverbreide 
corruptie, en er tegelijk voor te zorgen dat 
de bijstand terechtkomt bij de 
burgerbevolking, via andere kanalen; 
herinnert eraan dat de begrotingssteun 
aan andere landen wordt gefinancierd uit 
de algemene begroting van de EU en dat 
de Rekenkamer bij haar controle niet kan 
traceren wat er gebeurt nadat de 
Commissie de steun aan het begunstigd 
land heeft uitbetaald, aangezien deze 
middelen dan opgaan in de eigen 
begrotingsmiddelen van dat land;

 Or. en
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Amendement 2
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. is verheugd over de gezamenlijke 
inspanningen van OLAF en Europol om de 
risico’s en kwetsbaarheden van het 
RRF-instrument te beoordelen; is 
ingenomen met de werkafspraak tussen 
OLAF en Europol, die op 9 oktober 2020 
in werking is getreden, en met de 
overeenkomst tussen Europol en het EOM, 
die op 19 januari 2021 in werking is 
getreden;

59. is verheugd over de gezamenlijke 
inspanningen van OLAF en Europol om de 
risico’s en kwetsbaarheden van het 
RRF-instrument te beoordelen; is 
ingenomen met de werkafspraak tussen 
OLAF en Europol, die op 9 oktober 2020 
in werking is getreden, en met de 
overeenkomst tussen Europol en het EOM, 
die op 19 januari 2021 in werking is 
getreden; dringt aan op grote 
waakzaamheid bij het opsporen en 
bestrijden van fraude in verband met de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit;

Or. en


