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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok jogi és 
adminisztratív rendszereinek sokféleségét 
megfelelően kell kezelni a 
szabálytalanságok leküzdése és a csalás 
elleni küzdelem érdekében. A 
szabálytalanságok számában 
tapasztalható ingadozás a többéves 
programozási ciklusok előrehaladásával 
és a késedelmes jelentéstétellel 
kapcsolható össze. Mindehhez szükség 
van egy olyan egységes rendszer 
létrehozására, amely összegyűjti a 
tagállamokból származó, 
szabálytalanságokra és csalásokra 
vonatkozó összehasonlítható adatokat 
annak érdekében, hogy szabványosítsa a 
jelentéstételi eljárást és biztosítsa a 
szolgáltatott adatok minőségét és 
összehasonlíthatóságát.

Indokolás

Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2016/2097(INI))  
Hozzáférhető itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HU

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság és az OLAF megelőző 
tevékenységeinek tagadhatatlan a 
jelentősége, csakúgy mint a korai 
felismerési és kizárási rendszerek (EDES) 
és a Csalás Elleni Információs Rendszer 
(AFIS) végrehajtása megerősítésének, 
valamint a csalás elleni nemzeti stratégiák 
elkészítésének. Ezek a követelmények 
szükségessé teszik az uniós politikák 
valamennyi végrehajtási folyamatának 
(pályázati felhívások, pályázás, értékelés, 
végrehajtás, kifizetések) digitalizálására 
irányuló, valamennyi tagállam által 
alkalmazandó keret kidolgozását.

Indokolás

Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2016/2097(INI)) 
Hozzáférhető itt: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//HU

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme, a szabálytalanságok bejelentése, 
továbbá a vámügyi és mezőgazdasági 
kérdésekben való kölcsönös adminisztratív 
segítségnyújtás és együttműködés terén 
nyújtott uniós támogatást egyetlen 
program, nevezetesen a csalás elleni uniós 
program (a továbbiakban: a program) 
keretében kell észszerűsíteni a szinergiák 
és a költségvetési rugalmasság növelése, 
valamint az irányítás egyszerűsítése 
céljából.

(6) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme, a szabálytalanságok bejelentése, 
továbbá a vámügyi és mezőgazdasági 
kérdésekben való kölcsönös adminisztratív 
segítségnyújtás és együttműködés terén 
nyújtott uniós támogatást egyetlen 
program, nevezetesen a csalás elleni uniós 
program (a továbbiakban: a program) 
keretében kell észszerűsíteni a szinergiák 
és a költségvetési rugalmasság növelése, 
valamint az irányítás egyszerűsítése 
céljából. Ezenkívül az éves 
munkaprogramok elkészítése során 
figyelemmel kell lenni a csalás elleni 
uniós program és az olyan területek, mint 
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a bel- és igazságügy és a vámügy többi 
releváns programjai közötti átfedések 
elkerülésére és azonosítani kell a 
szinergiákat.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. Ezeket a 
szabályokat a költségvetési rendelet 
tartalmazza és meghatározzák elsősorban a 
költségvetés elkészítésére és a költségvetés 
vissza nem térítendő támogatásokkal, 
közbeszerzésekkel, pénzdíjakkal és 
közvetett irányítással való végrehajtására 
vonatkozó eljárást, továbbá előírják a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének védelmére is 
vonatkoznak a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén, mivel 
a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

(10) E rendeletre az Európai Parlament 
és a Tanács által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 322. cikke 
alapján elfogadott horizontális pénzügyi 
szabályok alkalmazandók. Ezeket a 
szabályokat a költségvetési rendelet 
tartalmazza és meghatározzák elsősorban a 
költségvetés elkészítésére és a költségvetés 
vissza nem térítendő támogatásokkal, 
közbeszerzésekkel, pénzdíjakkal és 
közvetett irányítással való végrehajtására 
vonatkozó eljárást, továbbá előírják a 
pénzügyi szereplők felelősségének 
ellenőrzését. Az EU csalás elleni 
programja keretében részben vagy 
egészben az uniós költségvetésből 
finanszírozott szerződésekre vonatkozik 
így többek között az átláthatóság, az 
arányosság, az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elve, míg a 
támogatásokra vonatkozik ezenkívül a 
társfinanszírozás elve, a 
támogatáshalmozási tilalom és a kettős 
finanszírozás tilalma, a visszaható hatály 
tilalma és a nonprofit szabály. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
cikke alapján elfogadott szabályok az Unió 
költségvetésének védelmére is 
vonatkoznak a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén, mivel 
a jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.
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Indokolás

Lásd a pénzügyi szabályzat (közbeszerzésekre és koncessziókra alkalmazandó szabályok) 160. 
cikkének (1) bekezdését és 188. cikkét (támogatásokra alkalmazandó szabályok).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

Költségvetés Költségvetés

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 181,207 
millió EUR.

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 
322 000 000 EUR (folyó áron 
363 000 000 EUR).

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő:

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő:

a) 114,207 millió EUR a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
célkitűzésre;

a) 2018-as árakon 203 000 000 EUR 
(folyó áron 229 000 000 EUR) a 2. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
célkitűzésre;

b) 7 millió EUR a 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
célkitűzésre;

b) 2018-as árakon 12 000 000 EUR 
(folyó áron 14 000 000 EUR) a 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
célkitűzésre;

c) 60 millió EUR a 2. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
célkitűzésre.

c) 2018-as árakon 107 000 000 EUR 
(folyó áron 120 000 000 EUR) a 2. cikk 
(2) bekezdésének c) pontjában említett 
célkitűzésre.

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket.

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket.
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