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28.4.2015 A8-0101/41 

Módosítás  41 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

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 
53 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 53a. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

komolyan károsítja az uniós forrásokat; 

aggályosnak tartja azokat az adatokat, 

amelyek szerint egyes tagállamok 

különösen érintettek e jelenség által, és e 

tekintetben emlékeztet a következı 

dokumentumra: a Bizottság 2013. május 

29-i ajánlása tanácsi ajánlásra 

Olaszország 2013. évi nemzeti 

reformprogramjáról, amelyben 

véleményezi Olaszország 2012–2017-es 

idıszakra vonatkozó stabilitási 

programját
1
; kéri az Unió pénzügyi 

érdekeit érintı csalás ellen büntetıjogi 

eszközökkel folytatott küzdelemrıl szóló 

irányelv mielıbbi elfogadását; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/42 

Módosítás  42 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

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 energiaügyi kiadások 

tekintetében a fı megfelelési kockázat az 

alábbiakhoz kapcsolódik: közbeszerzési 

szabályok hibái (39%), nem támogatható 

projektek/tevékenységek vagy 

kedvezményezettek (22%), nem 

támogatható költségek feltüntetése a 

költségelszámolásokban (21%), valamint 

az ERFA-ra és KA-ra vonatkozó állami 

támogatási szabályok be nem tartása; 

üdvözli a Bizottság által az említett 

kockázatok csökkentésére tett 

intézkedéseket, és azza ösztönzi a 

Bizottságot, hogy az azonosított 

kockázatokról továbbra is nyújtson 

iránymutatást és képzést az irányító 

hatóságoknak; a 2014–2020 közötti 

programozási idıszakra vonatkozó új 

szabályoktól azt várja, hogy elısegítik 

majd a hibák kockázatának csökkentését, 

és az eljárások tisztázása és egyszerősítése 

által nagyobb hatékonyságot 

eredményeznek; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/43 

Módosítás  43 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

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 

megszakítását és felfüggesztését, melyet a 

Bizottság hatékony és a megelızést 

szolgáló eszközként használ az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme érdekében;  

Or. en 

 

 


