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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.4.2015 A8-0101/25 

Módosítás  25 
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 
179 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

179. fájlalja, hogy a hibák fı forrásai 
továbbra is a tagállami irányítási és 
kontrollrendszerek keretében végzett 
sikertelen elsı szintő ellenırzések; 
mélységesen aggasztja, hogy a tagállamok 
az uniós források elköltésekor kevésbé 
szigorúak a tagállami költségvetés 
elköltéséhez képest, bár jelentıs 
felelısségük van az uniós költségvetés 
helyes és jogszerő végrehajtásával 
kapcsolatban, amikor ık felelnek az uniós 
forrásokkal való gazdálkodásért; 
megjegyzi, hogy az alábbi programok 
konkrét rendszerszintő hiányosságokat 
mutattak: Lengyelország, Spanyolország 
(Kasztília és León), Románia, Portugália, 
Olaszország (Szicília), Németország 
(szövetségi szint), Németország 
(Türingia), Csehország és Magyarország; 
megjegyzi, hogy tematikus bizottsági 
ellenırzések emellett hiányosságokat 
tártak fel Írország (Humántıke-
befektetés), Szlovákia (oktatás) és 
Spanyolország (Valenciai körzet) operatív 
programjainak irányítási és 
kontrollrendszereiben; 

179. tudomásul veszi a Számvevıszék 
észrevételeit az e szakpolitikai területen 
végrehajtott kifizetések szabályszerőségét 
érintı fı kockázatokkal kapcsolatban, 
ideértve a humántıke-beruházások 
immateriális jellegébıl, az intézkedések 
sokféleségébıl, valamint az abból adódó 
kockázatokat, hogy a projektek 
végrehajtásába több, sok esetben kis 
partnert vonnak be; üdvözli a 
kedvezményezettek számára kevesebb 
adminisztratív teherrel járó és 
alacsonyabb hibakockázatot magukban 
hordozó egyszerősített költség-elszámolási 
módszerek tagállamok általi 
alkalmazását; arra kéri a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy 

az ESZA-projektek esetében ne 
alkalmazzanak a nemzeti finanszírozású 
projektekénél szigorúbb követelményeket 
támasztó szabályokat; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Módosítás  26 
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 
alcím a 235 bekezdés elıtt 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Az uniós humanitárius és fejlesztési 

segélyalapok esetleges hőtlen kezelése 
Az uniós humanitárius és fejlesztési 

segélyalapok 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Módosítás  27 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 
az S&D képviselıcsoport nevében 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Ivo Vajgl 
 

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 
235 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

235. tudomásul veszi, hogy az OLAF 
jelentést készített az algériai Tindouf 
szaharai menekülttáborának nyújtott 
humanitárius segítségrıl (OF 2003/526); 
felszólítja a Bizottságot, hogy tisztázza az 
említett jelentés megállapításaira 
válaszként hozott intézkedéseket; 
megjegyzi, hogy az ENSZ Menekültügyi 
Fıbiztosának Hivatala által készített 
vizsgálati jelentés126 szerint egy menekült-
populáció nyilvántartásba vételének ilyen 
hosszú idın keresztül (az érkezésüket 
követıen csaknem 30 éven át) történı 
elmaradása „abnormális és egyedi helyzet 
az ENSZ Menekültügyi Fıbiztosának 
Hivatala történetében”; sürgeti, hogy a 
Bizottság gondoskodjon arról, hogy az 
OLAF-jelentésben megvádolt algériai 
vagy szaharavi magánszemélyek a 
továbbiakban ne juthassanak hozzá 
európai adófizetık által finanszírozott 
segélyhez; felszólítja a Bizottságot, hogy 
az uniós segélyt vizsgálja felül, és igazítsa 
az érintett lakosság tényleges igényeihez, 
valamint gondoskodjon arról, hogy a 
menekültek érdekei és szükségletei ne 
sérüljenek amiatt, hogy a lehetséges 

235. üdvözli a Bizottság által hozott 
nyomon követési és ellenırzési 
intézkedéseket, amelyekre az OLAF által 
az algériai Tindouf menekülttábornak 
juttatott segélyek felhasználására 
vonatkozóan végzett vizsgálatok 
(OF/2003/0521 sz. jelentés) 
következményeként került sor; üdvözli e 
tekintetben az ISPRA által a segélyben 
részesülık reális számának 
meghatározása érdekében végzett 
becsléseket; megjegyzi, hogy az 
élelmiszersegélyek biztosításakor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie az 

ENSZ BT azon sürgıs felhívását1, hogy 
biztosítsanak kiegészítı finanszírozást az 
élelmiszersegélyekhez, továbbá az 
Élelmezési Világprogram (WFP) által 
kiadott azon figyelmeztetést, amely szerint 
2015 júliusától komoly hiányosságok 
várhatók az élelmiszersegélyekkel való 
ellátás terén, és egyetért azokkal az 
aggodalmakkal, amelyek az élelmiszer-
ellátás bizonytalanságának a térség 
stabilitását érintı következményeire 
vonatkoznak; alapvetı fontosságúnak 
tartja, hogy ne keverjék össze a fokozottan 
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szabálytalanságok tekintetében ık a 
legkiszolgáltatottabbak; 

politikai kérdéseket és a segélyek 
elosztásának már megoldott kérdését, ami 
veszélyeztetheti az élelmiszersegélyek 
rászorulókhoz való eljutását, és 
valamennyi felet felszólítja, hogy minden 
kérdéssel közvetlenül és egymástól 
függetlenül foglalkozzanak; 
1 S/2015/246, (77) bekezdés 

__________________  

126 Az ENSZ Menekültügyi Fıbiztosának 
fıfelügyelısége, INQ/04/005. sz. vizsgálati 
jelentés, Genf, 2005. május 12. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Módosítás  28 
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 
275 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

275. rámutat arra, hogy a 2013. október 1. 

óta hatályban lévı 883/2013/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelet127 
arra kötelezi az OLAF-ot, hogy biztosítsa a 

Felügyelı Bizottság (OLAF-SC) 
titkárságának független mőködését 
(883/2013/EU, Euratom rendelet (40) 

preambulumbekezdése); eddig nem 
értesült olyan intézkedésekrıl, amelyek 
célja e jogi kötelezettség teljesítése; sürgeti 
a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen 
lépéseket e helyzet orvoslására; 

275. rámutat arra, hogy a 2013. október 1. 

óta hatályban lévı 883/2013/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelet arra 

kötelezi az OLAF-ot, hogy biztosítsa a 

Felügyelı Bizottság titkárságának 

független mőködését (883/2013/EU, 

Euratom rendelet (40) 

preambulumbekezdése); ezzel 
kapcsolatban kéri, hogy az OLAF – a 
883/2013/EU,Euratom rendelet 2017. 
október 2-ig elıirányzott értékelésével 
összefüggésben – értékelje a helyzetet; 

__________________  

127 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, 
Euratom rendelete az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és 
az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Módosítás  29 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD 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 
47a bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 47a. elengedhetetlennek tartja, hogy egyes 
kijelölt projektek számviteli 
dokumentumainak közzététele révén 
elımozdítsák a teljes átláthatóságot a 
strukturális alapok felhasználása terén; 
kéri a Bizottságot, hogy a regionális 
felhívások tekintetében fokozza a versenyt 
és tegye átláthatóbbá a részvételi 
folyamatot, hogy elkerüljék a 
kliensrendszer elınyben részesítését az 
uniós finanszírozáshoz való hozzáférés 
terén; 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Módosítás  30 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD 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 
53a bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 53a. emlékeztet arra, hogy a korrupció 
súlyosan károsítja az európai alapokat; 
aggodalmát fejezi ki azon adatok miatt, 
amelyek azt mutatják, hogy bizonyos 
tagállamokat fokozottan érint ez a 
jelenség, és e tekintetben emlékeztet a 
következı dokumentumra: „Ajánlás – a 
Tanács ajánlása Olaszország 2013. évi 
nemzeti reformprogramjáról és 
Olaszország 2012-2017-es stabilitási 
programjának tanácsi 
véleményezésérıl”1; kéri a Bizottságot, 
hogy terjesszen elı javaslatot, amelynek 
célja, hogy az Unióban megerısítse a 
korrupcióellenes jogszabályokat;  
1 COM(2013)0362 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Módosítás  31 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD 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 
286 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 286a. hangsúlyozza, hogy a személyzetre 
vonatkozóan jelenleg alkalmazott 
javadalmazási rendszer olyan különbséget 
mutat, amely nem indokolható a 
magánszektorban alkalmazott bérekkel; 
szükségesnek tartja, hogy olyan reformot 
biztosítsanak, amely helyreállítja az 
egyensúlyt az európai közigazgatás és a 
reálbérek között; 

Or. en 

 

 


