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Amendment 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0175/2022
Katalin Cseh
Proteção dos interesses financeiros da União Europeia – luta contra a fraude – relatório anual 
de 2020
(2021/2234(INI))

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Considera que as instituições e os 
organismos da UE devem dar maior 
atenção aos fundos gastos em países 
terceiros, a fim de se certificarem que esses 
fundos são despendidos em conformidade 
com as regras e de um modo isento de 
fraude ou corrupção, bem como para 
verificar se esses fundos contribuem para 
os objetivos da política externa e de 
desenvolvimento da União; recomenda a 
suspensão do apoio orçamental nos países 
terceiros em que as autoridades são 
manifestamente incapazes de tomar 
medidas concretas contra a corrupção 
generalizada, garantindo simultaneamente 
que a assistência chegue à população civil 
através de outros canais;

33. Considera que as instituições e os 
organismos da UE devem dar maior 
atenção aos fundos gastos em países 
terceiros, a fim de se certificarem que esses 
fundos são despendidos em conformidade 
com as regras e de um modo isento de 
fraude ou corrupção, bem como para 
verificar se esses fundos contribuem para 
os objetivos da política externa e de 
desenvolvimento da União; recomenda a 
suspensão do apoio orçamental nos países 
terceiros em que as autoridades são 
manifestamente incapazes de tomar 
medidas concretas contra a corrupção 
generalizada, garantindo simultaneamente 
que a assistência chegue à população civil 
através de outros canais; recorda que o 
apoio orçamental a outros países é 
financiado a partir do orçamento geral da 
UE e que a auditoria do TCE não pode 
cobrir o que acontece após o momento em 
que a Comissão entrega a ajuda ao país 
beneficiário, uma vez que estes fundos se 
integram nos recursos orçamentais 
próprios desse país;
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Alteração 2
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0175/2022
Katalin Cseh
Proteção dos interesses financeiros da União Europeia – luta contra a fraude – relatório anual 
de 2020
(2021/2234(INI))

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Congratula-se com os esforços 
conjuntos do OLAF e da Europol para 
avaliar as ameaças colocadas pelo MRR e 
as vulnerabilidades que este instrumento 
apresenta; congratula-se com o acordo de 
trabalho celebrado entre a Europol e a 
Procuradoria Europeia, que entrou em 
vigor em 9 de outubro de 2020, e com o 
acordo celebrado entre a Europol e o 
EPPO, que entrou em vigor em 19 de 
janeiro de 2021;

59. Congratula-se com os esforços 
conjuntos do OLAF e da Europol para 
avaliar as ameaças colocadas pelo MRR e 
as vulnerabilidades que este instrumento 
apresenta; congratula-se com o acordo de 
trabalho celebrado entre a Europol e a 
Procuradoria Europeia, que entrou em 
vigor em 9 de outubro de 2020, e com o 
acordo celebrado entre a Europol e o 
EPPO, que entrou em vigor em 19 de 
janeiro de 2021; apela a uma grande 
vigilância na identificação e luta contra a 
fraude relacionada com o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência;
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