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22.4.2015 A8-0101/15 

Módosítás  15 
Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
82 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. sajnálja, hogy a jelenlegi jogalkotási 

keret nem rendelkezik szankciókról a 

kifizetı ügynökségek helytelen vagy hamis 

jelentéstétele
104

 esetén; 

82. felszólítja a Bizottságot, hogy a 

tagállami ellenırzések minıségének, és ily 

módon ellenırzési statisztikáik 

megbízhatóságának javítása érdekében 

használja fel a rendelkezésére álló összes 

eszközt, többek között az új igazoló szervek 

jogszerőséggel és szabályszerőséggel 

kapcsolatos munkájának aktív nyomon 

követését; 

__________________ __________________ 

104
 a Bizottság által a 11. számú, írásbeli 

választ igénylı kérdésre adott választ, 

CONT meghallgatás Phil Hogan biztos 

részvételével, 2014. december 1. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Módosítás  16 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
90 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

90. megjegyzi, hogy a DG AGRI 2013-as 

éves tevékenységi jelentésében
106

 található 

adatok szerint a jogosulatlan kifizetések 

visszafizettetése tekintetében a 

legrosszabbul teljesítı tagállamok 

Bulgária (visszafizettetési arány: 4%), 

Görögország (21%), Franciaország 

(25%), Szlovénia (25%), Szlovákia (27%) 

és Magyarország (33%); aggódik amiatt, 

hogy a visszafizettetések szintje bizonyos 

területeken ijesztıen alacsony, és jelentést 

kér a Bizottságtól az okokról és a javulás 

lehetıségeirıl; 

90. aggódik amiatt, hogy a 

visszafizettetések szintje egyes esetekben 

ijesztıen alacsony, és jelentést kér a 

Bizottságtól az okokról és a javulás 

lehetıségeirıl; 

__________________ __________________ 

106 
Lásd a DG AGRI 2013-as éves 

tevékenységi jelentését, 10. melléklet, 51. 

táblázat („2007 óta lezáratlan új ügyek”). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Módosítás  17 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
107 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

107. ajánlja, hogy a Bizottság aktívan 

kísérje figyelemmel a gyümölcs- és 

zöldségágazat tekintetében 

Lengyelországban, Ausztriában, 

Hollandiában és az Egyesült Királyságban 

a termelıi csoportoknak nyújtott uniós 

támogatásra vonatkozó kontrollrendszer 

hiányosságaival kapcsolatos korrekciós 

intézkedések alkalmazását; 

107. ajánlja, hogy a Bizottság aktívan 

kísérje figyelemmel Lengyelországban a 

gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében a 

termelıi csoportok elismerésére vonatkozó 

kontrollrendszernek, illetve Ausztriában, 

Hollandiában és az Egyesült Királyságban 

a termelıi szervezetek mőködési 

programjainak a hiányosságaival 

kapcsolatos korrekciós intézkedések 

alkalmazását; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Módosítás  18 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
133 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

133. rámutat, hogy az ERFA-ból és a KA-

ból finanszírozott kiadások tekintetében a 

fı megfelelési kockázat az alábbiakhoz 

kapcsolódik: közbeszerzési hibák (39%), 

nem támogatható projektek/tevékenységek 

vagy kedvezményezettek (22%), nem 

támogatható költségek feltüntetése a 

költségelszámolásokban (21%), valamint 

az állami támogatási szabályok be nem 

tartása; 

133. rámutat, hogy az ERFA-ból és a KA-

ból finanszírozott, valamint a mobilitási, 

közlekedési és energetikai kiadások 

tekintetében a fı hibakockázat a 

közbeszerzési szabályok be nem 

tartásához, valamint a nem támogatható 

projektekhez és a nem támogatható 

költségekhez, illetve az ERFA és a KA 

esetében az állami támogatási szabályok be 

nem tartásához kapcsolódik; üdvözli az 

említett kockázatok minimalizálása 

érdekében a Bizottság által tett 

intézkedéseket, és ösztönzi a Bizottságot, 

hogy továbbra is nyújtson iránymutatást 

és továbbképzéseket az irányító 

hatóságoknak az azonosított 

kockázatokkal kapcsolatban; várakozása 

szerint a 2014–2020-as új programozási 

idıszakra vonatkozó új szabályok és 

elıírások – az eljárások egyszerősítése és 

pontosítása révén – hozzájárulnak a 

hibakockázat csökkentéséhez és a jobb 

teljesítményhez; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Módosítás  19 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
134 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

134. megállapítja, hogy a tagállami 

hatóságok 322 nemzeti ellenıri véleményt 

továbbítottak az operatív programjaikra 

vonatkozóan, és hogy 209 esetben (65%) 

az ellenıri vélemények 2%-nál 

alacsonyabb hibaarányról számoltak be; 

megjegyzi, hogy az adatok ellenırzésekor 

a Bizottság csak 78 nemzeti ellenıri 

vélemény esetében tudta megerısíteni a 

tagállamok hibaarányáról szóló értesítést; 

megjegyzi, hogy a Bizottságnak 244 

ellenıri véleményt javítania kellett
116

; 

kéri, hogy a Bizottság a jövıben 

részletesen számoljon be a hibaarányok 

DG REGIO általi módosításáról; 

134. megállapítja, hogy a tagállami 

hatóságok 322 nemzeti ellenıri véleményt 

továbbítottak az operatív programjaikra 

vonatkozóan, és hogy 209 esetben (65%) 

az ellenıri vélemények 2%-nál 

alacsonyabb hibaarányról számoltak be; 

rámutat, hogy a Fıigazgatóság globális 

szinten a jelentett hibaarányok 89%-át 

megbízható információforrásként 

értékelte a 2013-as kifizetések 

kockázatának számításához, annak 

alapján, hogy az ellenırzési jelentésekben 

jelentett hibaarányokat a jelentett arányok 

68%-ában ellenırizte, illetve hogy az 

ellenırzı hatóság által átadott és a 

Fıigazgatóság ellenırei által ellenırzött 

információk alapján az esetek 21%-ára 

vonatkozóan el tudta végezni a hibaarány 

újraszámítását; megállapítja, hogy az 

ellenırzési jelentések elemzését követıen 

a DG REGIO úgy véli, 304 program 

esetében (94%) meg tudja erısíteni az 

ellenırzı hatóságok ellenıri véleményét; 

__________________ __________________ 

116
 Lásd a DG REGIO 2013. évi éves 

tevékenységi jelentését, Melléklet, 41. o. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Módosítás  20 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
135 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

135. megjegyzi, hogy a Bizottság 

megbízhatatlannak minısítette a nemzeti 

ellenırzés keretében megállapított 

hibaarányt Szlovákia esetében az összes 

jelentésben, Magyarország esetében 15-

bıl 10 jelentésben, Bulgária esetében 7-

bıl 2 jelentésben és Belgium esetében 4-

bıl 1 jelentésben; kéri, hogy a Bizottság 

mutassa be, hogy az uniós költségvetés 

védelme érdekében alkalmazott 

átalánykorrekciók (25% Szlovákia 

esetében egy programra és 10% Szlovákia 

esetében kilenc programra, Bulgária és 

Olaszország esetében két programra és 

Belgium esetében egy programra 

vonatkozóan
117

) segítettek-e a helyzeten, 

és ha igen, hogyan; 

135. megjegyzi, hogy a DG REGIO: 

 – megbízhatónak minısítette a nemzeti 

ellenırzés keretében megállapított 

hibaarányt hat tagállam (Ausztria, 

Finnország, Franciaország, Luxemburg, 

Portugália és Hollandia) által jelentésbe 

foglalt operatív programokra 

vonatkozóan; 

 – „megbízhatatlannak/átalányaránynak” 

minısítette a nemzeti ellenırzés keretében 

megállapított hibaarányt 2 tagállam 

(Szlovákia és Szlovénia) által jelentésbe 

foglalt operatív programokra 
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vonatkozóan; 

 – megbízhatónak és „újraszámolást 

igénylınek, de megbízhatónak” 

minısítette a nemzeti ellenırzés keretében 

megállapított hibaarányt a legtöbb 

tagállam által jelentésbe foglalt operatív 

programokra vonatkozóan; 

 – megállapította, hogy hat tagállam 

(Belgium, Bulgária, Németország, 

Magyarország, Olaszország és az Egyesült 

Királyság) esetében a nemzeti ellenırzés 

keretében megállapított hibaarány egyes 

operatív programok esetében megbízható 

és/vagy „megbízható/újraszámolt”, a többi 

operatív program esetében pedig 

„megbízhatatlan/átalányarány” volt; 

__________________ __________________ 

117
 Lásd a DG REGIO 2013. évi éves 

tevékenységi jelentését, Melléklet, 42. o. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Módosítás  21 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
136 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

136. hangsúlyozza, hogy az alábbi 

operatív programokkal kapcsolatos 

hibajelentés különösen megbízhatatlan 

volt: 

törölve 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Módosítás  22 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
141 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

141. teljes mértékben támogatja a 

kifizetések megszakításával és 

felfüggesztésével kapcsolatos bizottsági 

politikát; 

141. határozottan támogatja a kifizetések – 

a Bizottság által kizárólag a 

szabálytalanságok megelızését szolgáló 

eszközként használt – megszakítását és 

felfüggesztését; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Módosítás  23 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
146 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

146. megállapítja, hogy a Bizottság 2013-

ban a tagállami operatív programok 

tekintetében 912 371 222 eurónyi pénzügyi 

korrekcióról határozott, amelybıl 239,5 

millió euró Csehországra, 147,21 millió 

euró Magyarországra és 95,47 millió euró 

Görögországra jutott; 

146. megállapítja, hogy a DG REGIO éves 

tevékenységi jelentése szerint 2013-ban a 

Bizottság az ERFA/KA tekintetében 

valamennyi programozási idıszakra 

vonatkozóan 557,2 millió eurónyi 

pénzügyi korrekcióról határozott, illetve 

ennyit erısített meg, és 2013-ban összesen 

898,7 millió eurót hajtottak végre a 2013-

ban és az elızı években 

elhatározott/megerısített korrekciók 

kapcsán; rámutat arra, hogy a DG 

REGIO felügyeleti szerepe a 2008-as 

bizottsági cselekvési terv elfogadása és 

végrehajtása óta megerısödött, és arra 

ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az 

erre irányuló munkáját; 

Or. en 



 

AM\1058868HU.doc  PE555.121v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

22.4.2015 A8-0101/24 

Módosítás  24 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
168 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

168. üdvözli, hogy e célok 

megvalósításához – az ESZA által 

finanszírozott projekteken kívül – az 

európai szemeszter keretében elkészített 

éves közös foglalkoztatási jelentésben 

szereplı országspecifikus ajánlások is 

hozzájárultak; 

168. üdvözli, hogy e szakpolitikai terület 

az ESZA projektjei és az ESZA alá tartozó 

többi eszköz révén hozzájárul az EU2020 

céljainak megvalósításához; hangsúlyozza 

az ESZA fontosságát a 

munkahelyteremtéssel, a 

munkanélküliség elleni küzdelemmel, a 

humán tıkével, az oktatással és képzéssel, 

a társadalmi befogadással és a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 

kapcsolatos beruházások szempontjából; 

Or. en 

 

 

 


