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29.6.2022 A9-0175/1

Pozmeňujúci návrh 1
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
v mene skupiny ID

Správa A9-0175/2022
Katalin Cseh
Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 
2020
(2021/2234(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. zastáva názor, že inštitúcie a orgány 
EÚ by mali klásť väčší dôraz na finančné 
prostriedky vynaložené v krajinách mimo 
EÚ s cieľom overiť, či sa tieto finančné 
prostriedky vynakladajú v súlade s 
pravidlami a bez toho, aby pritom 
dochádzalo k podvodom alebo ku korupcii, 
a s cieľom potvrdiť, že prispievajú k 
cieľom rozvojovej a vonkajšej politiky 
Únie; odporúča pozastaviť rozpočtovú 
podporu v krajinách mimo EÚ, v ktorých 
orgány zjavne neprijímajú riadne opatrenia 
proti rozšírenej korupcii, a zároveň 
zabezpečiť, aby sa pomoc dostala 
k civilnému obyvateľstvu inými spôsobmi;

33. zastáva názor, že inštitúcie a orgány 
EÚ by mali klásť väčší dôraz na finančné 
prostriedky vynaložené v krajinách mimo 
EÚ s cieľom overiť, či sa tieto finančné 
prostriedky vynakladajú v súlade s 
pravidlami a bez toho, aby pritom 
dochádzalo k podvodom alebo ku korupcii, 
a s cieľom potvrdiť, že prispievajú k 
cieľom rozvojovej a vonkajšej politiky 
Únie; odporúča pozastaviť rozpočtovú 
podporu v krajinách mimo EÚ, v ktorých 
orgány zjavne neprijímajú riadne opatrenia 
proti rozšírenej korupcii, a zároveň 
zabezpečiť, aby sa pomoc dostala 
k civilnému obyvateľstvu inými spôsobmi; 
pripomína, že rozpočtová podpora iným 
krajinám je financovaná zo všeobecného 
rozpočtu EÚ a audit Dvora audítorov 
nemôže sledovať, čo sa deje po okamihu, 
keď Komisia vyplatí pomoc prijímajúcej 
krajine, pretože tieto prostriedky sa potom 
zlúčia s rozpočtovými zdrojmi danej 
krajiny;
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29.6.2022 A9-0175/2

Pozmeňujúci návrh 2
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi
v mene skupiny ID

Správa A9-0175/2022
Katalin Cseh
Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 
2020
(2021/2234(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 59

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

59. víta spoločné úsilie úradu OLAF a 
Europolu o posúdenie hrozieb a 
zraniteľnosti nástroja Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti; víta pracovnú 
dohodu medzi úradom OLAF a 
Europolom, ktorá nadobudla účinnosť 
9. októbra 2020, ako aj dohodu medzi 
Europolom a Európskou prokuratúrou, 
ktorá nadobudla účinnosť 19. januára 2021;

59. víta spoločné úsilie úradu OLAF a 
Europolu o posúdenie hrozieb a 
zraniteľnosti nástroja Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti; víta pracovnú 
dohodu medzi úradom OLAF a 
Europolom, ktorá nadobudla účinnosť 
9. októbra 2020, ako aj dohodu medzi 
Europolom a Európskou prokuratúrou, 
ktorá nadobudla účinnosť 19. januára 2021; 
vyzýva na veľkú ostražitosť pri 
identifikácii podvodov súvisiacich s 
Mechanizmom na podporu obnovy a 
odolnosti a v boji proti nim;
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