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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că instituțiile și 
organismele UE ar trebui să pună un accent 
mai mare pe fondurile cheltuite în țările din 
afara UE, pentru a verifica dacă aceste 
fonduri sunt cheltuite în conformitate cu 
normele și fără a recurge la fraudă sau la 
corupție și pentru a confirma dacă acestea 
contribuie la obiectivele politicii externe și 
de dezvoltare a Uniunii; recomandă să se 
suspende sprijinul bugetar acordat țărilor 
terțe în care autoritățile nu iau în mod 
evident măsuri reale împotriva corupției 
larg răspândite, asigurându-se, în același 
timp, că asistența ajunge la populația civilă 
prin alte canale;

33. consideră că instituțiile și 
organismele UE ar trebui să pună un accent 
mai mare pe fondurile cheltuite în țările din 
afara UE, pentru a verifica dacă aceste 
fonduri sunt cheltuite în conformitate cu 
normele și fără a recurge la fraudă sau la 
corupție și pentru a confirma dacă acestea 
contribuie la obiectivele politicii externe și 
de dezvoltare a Uniunii; recomandă să se 
suspende sprijinul bugetar acordat țărilor 
terțe în care autoritățile nu iau în mod 
evident măsuri reale împotriva corupției 
larg răspândite, asigurându-se, în același 
timp, că asistența ajunge la populația civilă 
prin alte canale; reamintește că sprijinul 
bugetar acordat altor țări este finanțat din 
bugetul general al UE, iar auditul CCE 
nu poate identifica ceea ce se întâmplă 
după momentul în care Comisia plătește 
ajutorul țării beneficiare, deoarece aceste 
fonduri fuzionează cu resursele bugetare 
proprii ale țării respective;
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Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. salută eforturile comune ale OLAF 
și Europol menite să evalueze amenințările 
și vulnerabilitățile instrumentului MRR; 
salută acordul de lucru dintre OLAF și 
Europol, care a intrat în vigoare la 9 
octombrie 2020, precum și acordul dintre 
Europol și EPPO, care a intrat în vigoare la 
19 ianuarie 2021;

59. salută eforturile comune ale OLAF 
și Europol menite să evalueze amenințările 
și vulnerabilitățile instrumentului MRR; 
salută acordul de lucru dintre OLAF și 
Europol, care a intrat în vigoare la 9 
octombrie 2020, precum și acordul dintre 
Europol și EPPO, care a intrat în vigoare la 
19 ianuarie 2021; solicită ca identificarea 
și combaterea fraudei legate de 
Mecanismul de redresare și reziliență să 
se facă cu o atenție deosebită;
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