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33. jest zdania, że instytucje i organy 
UE powinny położyć większy nacisk na 
środki wydatkowane w państwach 
niebędących członkami UE, aby 
sprawdzić, czy środki te są wydawane 
zgodnie z przepisami i bez nadużyć 
finansowych lub korupcji, oraz 
potwierdzić, czy przyczyniają się one do 
osiągania celów polityki rozwojowej i 
zewnętrznej Unii; zaleca, by zawiesić 
wsparcie budżetowe w państwach trzecich, 
gdzie władze ewidentnie nie podejmują 
rzeczywistych działań w celu zwalczania 
powszechnej korupcji, a jednocześnie 
zapewniać przekazywanie pomocy 
ludności cywilnej alternatywnymi 
kanałami;

33. jest zdania, że instytucje i organy 
UE powinny położyć większy nacisk na 
środki wydatkowane w państwach 
niebędących członkami UE, aby 
sprawdzić, czy środki te są wydawane 
zgodnie z przepisami i bez nadużyć 
finansowych lub korupcji, oraz 
potwierdzić, czy przyczyniają się one do 
osiągania celów polityki rozwojowej i 
zewnętrznej Unii; zaleca, by zawiesić 
wsparcie budżetowe w państwach trzecich, 
gdzie władze ewidentnie nie podejmują 
rzeczywistych działań w celu zwalczania 
powszechnej korupcji, a jednocześnie 
zapewniać przekazywanie pomocy 
ludności cywilnej alternatywnymi 
kanałami; przypomina, że wsparcie 
budżetowe dla innych państw jest 
finansowane z ogólnego budżetu UE, a w 
ramach kontroli Trybunał Obrachunkowy 
nie jest w stanie prześledzić, co dzieje się 
po wypłaceniu przez Komisję pomocy dla 
państwa będącego jej odbiorcą, ponieważ 
środki te są łączone następnie ze środkami 
budżetowymi tego państwa;

 Or. en



AM\1259377PL.docx PE733.800v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

29.6.2022 A9-0175/2

Poprawka 2
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Isabella Adinolfi
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0175/2022
Katalin Cseh
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych – 
sprawozdanie roczne 2020
(2021/2234(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
działania OLAF i Europolu zmierzające do 
oceny zagrożeń i słabości instrumentu 
RRF; z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie robocze między OLAF a 
Europolem, które weszło w życie 9 
października 2020 r., a także porozumienie 
między Europolem a EPPO, które weszło 
w życie w 19 stycznia 2021 r.;

59. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
działania OLAF i Europolu zmierzające do 
oceny zagrożeń i słabości instrumentu 
RRF; z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie robocze między OLAF a 
Europolem, które weszło w życie 9 
października 2020 r., a także porozumienie 
między Europolem a EPPO, które weszło 
w życie w 19 stycznia 2021 r.; wzywa do 
zachowania dużej czujności przy 
wykrywaniu i zwalczaniu nadużyć 
finansowych związanych z Instrumentem 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności;
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