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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. meni, da bi se morali institucije in 
organi EU bolj osredotočati na sredstva, 
porabljena v državah, ki niso članice EU, 
da bi preverili, ali se porabljajo v skladu s 
pravili in brez goljufij ali korupcije, ter da 
bi potrdili, ali prispevajo k razvojni in 
zunanji politiki Unije; priporoča začasno 
opustitev proračunske podpore v državah 
nečlanicah, kjer oblasti očitno ne ukrepajo 
proti razširjeni korupciji, pri čemer je treba 
poskrbeti, da bo pomoč dosegla civilno 
prebivalstvo po alternativnih poteh;

33. meni, da bi se morali institucije in 
organi EU bolj osredotočati na sredstva, 
porabljena v državah, ki niso članice EU, 
da bi preverili, ali se porabljajo v skladu s 
pravili in brez goljufij ali korupcije, ter da 
bi potrdili, ali prispevajo k razvojni in 
zunanji politiki Unije; priporoča začasno 
opustitev proračunske podpore v državah 
nečlanicah, kjer oblasti očitno ne ukrepajo 
proti razširjeni korupciji, pri čemer je treba 
poskrbeti, da bo pomoč dosegla civilno 
prebivalstvo po alternativnih poteh; 
opozarja, da se proračunska podpora 
drugim državam financira iz splošnega 
proračuna EU in da z revizijo 
Računskega sodišča ni mogoče ugotoviti, 
kaj se s sredstvi dogaja, potem ko 
Komisija izplača pomoč državi prejemnici, 
saj se sredstva nato združijo z lastnimi 
proračunskimi sredstvi te države;
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59. pozdravlja skupna prizadevanja 
urada OLAF in Europola za oceno groženj 
mehanizmu za okrevanje in odpornost ter 
njegovih slabosti; pozdravlja delovni 
dogovor med uradom OLAF in 
Europolom, ki je začel veljati 
9. oktobra 2020, ter sporazum med 
Europolom in Evropskim javnim 
tožilstvom, ki je začel veljati 
19. januarja 2021;

59. pozdravlja skupna prizadevanja 
urada OLAF in Europola za oceno groženj 
mehanizmu za okrevanje in odpornost ter 
njegovih slabosti; pozdravlja delovni 
dogovor med uradom OLAF in 
Europolom, ki je začel veljati 
9. oktobra 2020, ter sporazum med 
Europolom in Evropskim javnim 
tožilstvom, ki je začel veljati 
19. januarja 2021; poziva k veliki 
pozornosti pri odkrivanju goljufij, 
povezanih z mehanizmom za okrevanje in 
odpornost, in boju proti njim;
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