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Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet anser att EU:s 
institutioner och organ bör lägga större vikt 
vid de medel som används i länder utanför 
EU för att kontrollera att dessa medel 
används i enlighet med reglerna och utan 
inblandning av bedrägerier eller 
korruption, och bekräfta om de bidrar till 
målen för unionens utvecklings- och 
utrikespolitik. Parlamentet rekommenderar 
att budgetstödet ställs in i tredjeländer där 
myndigheterna uppenbart underlåter att 
vidta konkreta åtgärder mot utbredd 
korruption, samtidigt som det säkerställs 
att stödet når den civila befolkningen via 
andra kanaler.

33. Europaparlamentet anser att EU:s 
institutioner och organ bör lägga större vikt 
vid de medel som används i länder utanför 
EU för att kontrollera att dessa medel 
används i enlighet med reglerna och utan 
inblandning av bedrägerier eller 
korruption, och bekräfta om de bidrar till 
målen för unionens utvecklings- och 
utrikespolitik. Parlamentet rekommenderar 
att budgetstödet ställs in i tredjeländer där 
myndigheterna uppenbart underlåter att 
vidta konkreta åtgärder mot utbredd 
korruption, samtidigt som det säkerställs 
att stödet når den civila befolkningen via 
andra kanaler. Parlamentet påminner om 
att budgetstödet till andra länder 
finansieras genom EU:s allmänna budget 
och att revisionsrätten i sin revision inte 
kan spåra vad som händer efter den 
tidpunkt då kommissionen betalar ut stöd 
till mottagarlandet, eftersom dessa medel 
sedan slås samman med det landets egna 
budgetmedel.
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Förslag till resolution
Punkt 59

Förslag till resolution Ändringsförslag

59. Europaparlamentet välkomnar 
Olafs och Europols gemensamma insatser i 
syfte att bedöma hoten och sårbarheterna 
avseende instrumentet för faciliteten för 
återhämtning och resiliens. Parlamentet 
välkomnar samarbetsavtalet mellan Olaf 
och Europol, som trädde i kraft den 9 
oktober 2020, samt avtalet mellan Europol 
och Eppo, som trädde i kraft den 19 januari 
2021.

59. Europaparlamentet välkomnar 
Olafs och Europols gemensamma insatser i 
syfte att bedöma hoten och sårbarheterna 
avseende instrumentet för faciliteten för 
återhämtning och resiliens. Parlamentet 
välkomnar samarbetsavtalet mellan Olaf 
och Europol, som trädde i kraft den 9 
oktober 2020, samt avtalet mellan Europol 
och Eppo, som trädde i kraft den 19 januari 
2021. Parlamentet efterlyser stor 
vaksamhet när det gäller att identifiera 
och bekämpa bedrägerier som avser 
faciliteten för återhämtning och resiliens.
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