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Módosítás 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalommal jegyzi meg, hogy 
jelentős értékű kifizetési kérelmeket késve 
nyújtottak be, és azokat a következő 
években fogják benyújtani, ami hatással 
volt az előfinanszírozás és a fennálló 
kötelezettségvállalások felhasználására, és 
hatással lesz a kifizetési előirányzatok 
iránti igényekre a következő többéves 
pénzügyi keret kezdetén;

2. aggodalommal jegyzi meg, hogy 
jelentős értékű kifizetési kérelmeket késve 
nyújtottak be, és azokat a következő 
években fogják benyújtani, ami hatással 
volt az előfinanszírozás és a fennálló 
kötelezettségvállalások felhasználására, és 
hatással lesz a kifizetési előirányzatok 
iránti igényekre a következő többéves 
pénzügyi keret kezdetén; elismeri, hogy a 
Bizottság intézkedéseket tesz annak 
érdekében, hogy a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret első éveiben ne kerüljön 
indokolatlan nyomás alá a kifizetési 
előirányzatok összege;

Or. en

Módosítás 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy 2018-ban első 
alkalommal létrejött az, hogy az ellenőrző 
hatóságok a Bizottság és a tagállamok által 
közösen elfogadott módszertan 
alkalmazásával számoltak be a hibákról; 
megállapítja, hogy az elmúlt években 
folyamatosan javult az uniós 
költségvetésből tett kiadások általános 
becsült hibaaránya (2014-ben ez 4,4 %; 
2015-ben 3,8 %; 2016-ban 3,1 %; 2017-
ben 2,4%, 2018-ban pedig 2,6% volt);

3. üdvözli, hogy 2018-ban első 
alkalommal létrejött az, hogy az ellenőrző 
hatóságok a Bizottság és a tagállamok által 
közösen elfogadott módszertan 
alkalmazásával számoltak be a hibákról, és 
hogy feltárták, hogy a szabálytalanságok 
leggyakoribb típusait a nem támogatható 
kiadások és közbeszerzési eljárások 
képviselik; megállapítja, hogy az elmúlt 
években folyamatosan javult az uniós 
költségvetésből tett kiadások általános 
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becsült hibaaránya (2014-ben ez 4,4 %; 
2015-ben 3,8 %; 2016-ban 3,1 %; 2017-
ben 2,4%, 2018-ban pedig 2,6% volt;

Or. en

Módosítás 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli, hogy az Európai Bizottság 
nagy arányban hajtotta végre a 
Számvevőszék nyomonkövetési ajánlásait, 
és támogatja a Számvevőszék azon 
kötelezettségvállalását, hogy a 2018–2020 
közötti időszakra vonatkozó stratégiájával 
összhangban nyomon követi a három 
évvel korábban a Bizottságnak 
tett valamennyi teljesítmény-ellenőrzési 
ajánlását;

Or. en

Módosítás 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az Európai 
Számvevőszék megállapította, hogy 2018-
ban jelentősen nőtt a tagállamok által az 
európai strukturális és beruházási 
alapokhoz (esb-alapok) – köztük az 
Európai Szociális Alaphoz – benyújtott 
kifizetési kérelmek száma; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e források felhasználása 
továbbra is lassabb volt a tervezettnél, ami 

4. megjegyzi, hogy az Európai 
Számvevőszék megállapította, hogy 2018-
ban jelentősen nőtt a tagállamok által az 
európai strukturális és beruházási 
alapokhoz (esb-alapok) – köztük az 
Európai Szociális Alaphoz – benyújtott 
kifizetési kérelmek száma, főként az esb-
alapok kifizetési kérelmeinek a 2014–
2020-as programok első éveiben tapasztalt 
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hozzájárult az esb-alapok fennálló 
kötelezettségvállalásainak növekedéséhez;

viszonylag alacsony szintje miatt; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy e források 
felhasználása továbbra is lassabb volt a 
tervezettnél, ami hozzájárult az esb-alapok 
fennálló kötelezettségvállalásainak 
növekedéséhez; felhívja a Bizottságot, 
hogy elemezze az alacsony felhasználási 
szint okait, és egyszerűsítse a 2020 utáni 
időszakra vonatkozó új szabályokat a 
szükségtelenül bonyolult és/vagy 
megterhelő szabályok elkerülése 
érdekében, amelyek nem jelentenek 
hozzáadott értéket az uniós politikák 
számára;

Or. en

Módosítás 5
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az Európai 
Számvevőszék megállapította, hogy 2018-
ban jelentősen nőtt a tagállamok által az 
európai strukturális és beruházási 
alapokhoz (esb-alapok) – köztük az 
Európai Szociális Alaphoz – benyújtott 
kifizetési kérelmek száma; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e források felhasználása 
továbbra is lassabb volt a tervezettnél, ami 
hozzájárult az esb-alapok fennálló 
kötelezettségvállalásainak növekedéséhez;

4. megjegyzi, hogy az Európai 
Számvevőszék megállapította, hogy 2018-
ban jelentősen nőtt a tagállamok által az 
európai strukturális és beruházási 
alapokhoz (esb-alapok) – köztük az 
Európai Szociális Alaphoz – benyújtott 
kifizetési kérelmek száma; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy e források felhasználása 
továbbra is lassabb volt a tervezettnél, ami 
hozzájárult az esb-alapok fennálló 
kötelezettségvállalásainak növekedéséhez; 
sajnálatát fejezi ki az esb-alapok 
végrehajtásában tapasztalható késedelmek 
miatt, amelyek továbbra is hatással 
lesznek a jelenlegi többéves pénzügyi keret 
utolsó éveire; teljes mértékben támogatja 
a Számvevőszék azon ajánlását, hogy a 
Bizottság tegyen intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret első éveiben ne kerüljön 
indokolatlan nyomás alá a kifizetési 
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előirányzatok összege;

Or. en

Módosítás 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy az esb-alapok 
végrehajtása során felmerülő késedelmek 
továbbra is hatással vannak a többéves 
pénzügyi keret utolsó éveire, hatással 
vannak az előfinanszírozás és a fennálló 
kötelezettségvállalások felhasználására, és 
hatással lesznek a következő többéves 
pénzügyi keret kifizetési előirányzataival 
kapcsolatos igényekre; e célból javasolja, 
hogy a Bizottság tegyen intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a 2021 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret első éveiben ne kerüljön 
indokolatlan nyomás alá az előirányzatok 
összege;

Or. en

Módosítás 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. aggasztónak tartja, hogy nőtt a 
„Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 
szakterület becsült hibaaránya, és 5,0%-os, 
ami jelentősen meghaladja a 2,0%-os 
lényegességi küszöböt;

5. komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy nőtt a „Gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió” szakterület becsült 
hibaaránya, és 5,0%-os, ami jelentősen 
meghaladja a 2,0%-os lényegességi 
küszöböt; sürgős fellépésre szólít fel a 
hibaarány jövőbeni csökkentése 
érdekében, különösen az új finanszírozási 
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időszakra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. aggasztónak tartja, hogy nőtt a 
„Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 
szakterület becsült hibaaránya, és 5,0%-os, 
ami jelentősen meghaladja a 2,0%-os 
lényegességi küszöböt;

5. hangsúlyozza az uniós kohéziós 
politika fontosságát a szociális jogok 
európai pillére végrehajtásának 
támogatásában, valamint abban, hogy 
segítse a tagállamokat és a régiókat az 
olyan új és tartós kihívások 
kiaknázásában, mint a globalizáció, a 
munkanélküliség, az ipari szerkezetváltás, 
a digitalizáció és az emberek átképzése; 
aggasztónak tartja, hogy nőtt a „Gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió” szakterület 
becsült hibaaránya, és 5,0%-os, ami 
jelentősen meghaladja a 2,0%-os 
lényegességi küszöböt; hangsúlyozza, 
hogy az új kontroll- és bizonyossági 
keretet úgy alakították ki, hogy az 
biztosítsa, hogy a fennmaradó 
hibaarányok éves szinten 2% alatt 
maradnak; egyetért a Számvevőszék azon 
következtetésével, hogy a magas hibaszint 
csökkentése érdekében további javításokra 
van szükség, különösen a keret irányító 
hatóságok, ellenőrző hatóságok és 
Bizottság általi végrehajtása tekintetében;

Or. en

Módosítás 9
Elena Lizzi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. aggasztónak tartja, hogy nőtt a 
„Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 
szakterület becsült hibaaránya, és 5,0%-os, 
ami jelentősen meghaladja a 2,0%-os 
lényegességi küszöböt;

5. aggasztónak tartja, hogy nőtt a 
„Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 
szakterület becsült hibaaránya, és 5,0%-os, 
ami jelentősen meghaladja a 2,0%-os 
lényegességi küszöböt; emlékeztet arra, 
hogy a vizsgált 220 tranzakcióban a 
Számvevőszék 36 hibát azonosított és 
számszerűsített, amelyeket az ellenőrző 
hatóságok nem tártak fel, és amelyekhez 
hozzá kell adni a maguk a hatóságok által 
már feltárt 60 hibát;

Or. it

Módosítás 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy továbbra is 
hiányosságok tapasztalhatók az irányító 
hatóságok által bejelentett kiadások 
szabályszerűségét illetően, és hogy a 
közelmúltbeli javulások ellenére továbbra 
is fennállnak hiányosságok, feltáratlan 
vagy nem korrigált hibák; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy az ellenőrző hatóságok 
döntő szerepet játszanak a kohéziós 
kiadások megbízhatóságának és 
ellenőrzésének keretében, és felszólítja 
őket, hogy orvosolják a bejelentett 
hiányosságokat, és a jövőben jobban 
használják ki a Bizottság bizonyossági 
modelljét;

Or. en

Módosítás 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a szabályok 
összetettsége növelheti a hibakockázatot, 
és megjegyzi, hogy az összetettség jelentős 
forrását jelenti a kedvezményezettek 
számára az, ha a nemzeti támogathatósági 
követelmények túlmutatnak az uniós 
jogszabályokban előírtakon;

Or. en

Módosítás 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza ebben az évben is, 
hogy hatékony intézkedéseket kell hozni e 
hibaforrások csökkentésére, ugyanakkor 
magas teljesítményt kell elérni, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy mielőbb hajtsa végre a 
Számvevőszék e szakpolitikai területre 
vonatkozó ajánlásait;

8. hangsúlyozza ebben az évben is, 
hogy hatékony intézkedéseket kell hozni e 
hibaforrások csökkentésére, ugyanakkor 
magas teljesítményt kell elérni, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy mielőbb hajtsa végre a 
Számvevőszék e szakpolitikai területre 
vonatkozó ajánlásait, és különösen arra 
kéri a Bizottságot, hogy jobban hajtsa 
végre a megfelelő ellenőrzési 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen programot se 
zárjanak le úgy, hogy a kiadások szintje 
lényeges vagy szabálytalan kiadások 
jellemzik, és hogy a pénzügyi közvetítők 
szintjén az ellenőrző hatóság rendszeres 
ellenőrzéseket végezzen;

Or. en

Módosítás 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
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Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. tudomásul veszi, hogy a 
Számvevőszék a magas kockázatú 
kiadások, például a költségtérítések 
esetében 4,5%-ra becsült hibaszintet 
állapított meg; emlékeztet arra, hogy az 
1B. alfejezetet (gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, beleértve az ESZA-t is) a 
visszatérítések és így a magas kockázatú 
kiadások uralják, és hogy ezek járultak 
hozzá a legnagyobb mértékben a magas 
kockázatú kiadások becsült hibaszintjéhez 
2018-ban (az összes hiba 43,0%-a); 
sürgeti az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek 
alkalmazását a hibaarány csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. tudomásul veszi, hogy az előző 
évhez képest 2018-ban jelentősen nőtt a 
figyelmeztető levelek és a megszakítások 
száma a 2018 februárjában beérkezett 
bizonyossági csomagok megnövekedett 
száma és az év során végzett 
szabályszerűségi ellenőrzések eredményei 
miatt;

Or. en

Módosítás 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Szociális Alap (ESZA) és az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) célja 
a magas szintű foglalkoztatás ösztönzése, 
valamint több és jobb munkahely 
teremtése – többek között azáltal, hogy az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
révén, amely a magas ifjúsági 
munkanélküliségi rátával rendelkező 
régiókat célozza meg –, és ezért 
folyamatos pénzügyi és politikai 
támogatást kell kapniuk az uniós, nemzeti 
és regionális intézményektől az 
elkövetkező évekre kitűzött céljaik 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. üdvözli az Európai Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezést a fiatalok 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
állandó eszközévé teszi; megismétli, hogy 
javítani kell az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés pénzügyi irányítási 
eljárásait, valamint jelentéstételi 
követelményeit, és azokat jobban az 
oktatástól, képzéstől és foglalkoztatástól 
legtávolabb eső fiatalokra kell irányítani;

Or. en
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Módosítás 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. emlékeztet, hogy a Számvevőszék 
5/2017. számú, „Ifjúsági munkanélküliség 
– hoztak változást az uniós 
szakpolitikák?" című különjelentésében 
megállapította, hogy történt ugyan 
valamelyes előrehaladás az ifjúsági 
garancia végrehajtása terén, és születtek 
bizonyos eredmények, ám ezek 
elmaradnak az ifjúsági garancia 
bevezetésekor remélt várakozásoktól;

Or. en

Módosítás 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. elismeri, hogy bár az ESZA-
források átirányítása megvalósult, a 
Számvevőszék 17/2015. sz. 
különjelentésében tett ajánlásokat 
követően még mindig nem 
összpontosítottak kellő mértékben az 
eredményekre;

Or. en

Módosítás 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9c. emlékeztet arra, hogy még mindig 
10 ajánlás hivatkozik különjelentésekre 
(egy a 16/2016. sz. különjelentésből („Az 
EU oktatási célkitűzései: a programok 
összhangban vannak velük, ám a 
teljesítmény mérésében hiányosságok 
mutatkoznak”), kettő a 14/2016. sz. 
különjelentésből („A romák 
integrációjával kapcsolatos uniós 
szakpolitikai kezdeményezések és 
pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben 
jelentős előrelépések történtek, de a 
gyakorlatban további erőfeszítésekre van 
szükség”), és hét a 6/2018. sz. 
különjelentésből („A munkavállalók 
szabad mozgása: az alapvető szabadság 
biztosítva van, de az uniós források 
célzottabb felhasználása elősegítené a 
munkavállalók mobilitását”), amelyeket 
végre kell hajtani, többségüket 2019. 
december 31-ig; tudomásul veszi 
különösen a 14/2016. sz. különjelentést, 
amely szerint a legtöbb projektet a 
terveknek megfelelően hajtották végre, de 
a romák sikeres befogadásához 
hozzájáruló „legjobb gyakorlatok” 
kritériumait nem mindig alkalmazták, és a 
teljesítmény nyomon követése 
nehézségekbe ütközött; emlékeztet arra, 
hogy a romákra vonatkozó megbízható és 
átfogó adatok hiánya nemcsak a 
projektekkel, hanem az uniós és nemzeti 
szintű politikai döntéshozatallal 
kapcsolatban is problémát jelent; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez a 
helyzet gyors fellépés hiányában 
változatlan maradhat;

Or. en

Módosítás 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
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10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet az Európai 
Számvevőszék 05/2019. számú 
különjelentésének („A leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) hasznos 
támogatást nyújt, de egyelőre nem 
állapítható meg, hogy valóban hozzájárul-e 
a szegénység csökkentéséhez”) 
megállapításaira, különösen a 
Számvevőszék azon következtetésére, 
amely szerint azon túlmenően, hogy 
élelmezési segély révén enyhíti a 
szegénység problémáját (amely a FEAD 
költségvetésének 83%-át teszi ki), a FEAD 
innovatív szociálpolitikai elemei 
lehetőséget adnak a tagállamoknak a 
társadalmi befogadás elősegítésére;

10. emlékeztet az Európai 
Számvevőszék 05/2019. számú 
különjelentésének („A leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) hasznos 
támogatást nyújt, de egyelőre nem 
állapítható meg, hogy valóban hozzájárul-e 
a szegénység csökkentéséhez”) 
megállapításaira, különösen a 
Számvevőszék azon következtetésére, 
amely szerint a FEAD az élelmiszer és 
anyagi támogatás biztosításának fontos 
eszköze, és azon túlmenően, hogy 
élelmezési segély révén enyhíti a 
szegénység problémáját (amely a FEAD 
költségvetésének 83%-át teszi ki), a FEAD 
innovatív szociálpolitikai elemei 
lehetőséget adnak a tagállamoknak a 
társadalmi befogadás elősegítésére;

Or. en

Módosítás 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
monitoring korlátai miatt nem lehetett 
megállapítani, hogy a FEAD mennyiben 
járul hozzá a szegénység csökkentéséhez, 
és különösen sajnálja, hogy a Bizottság 
nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek 
kimutatnák, hogy mekkora a FEAD 
viszonylagos jelentősége az Unióban a 
rászorulóknak nyújtott teljes támogatáson 
belül;

11. támogatja a FEAD-ot, amelynek 
célja a szegénység legsúlyosabb 
formáinak – például az élelmiszerhiány, a 
hajléktalanság és a gyermekszegénység – 
enyhítése az EU-ban; hangsúlyozza, hogy 
a 2018. évi félidős értékelés eredményei 
azt mutatják, hogy az alap csaknem 
minden tagállamban figyelemreméltó 
hatást fejt ki, és hogy a támogatott 
élelmiszersegély, az anyagi támogatás és a 
társadalmi befogadásra irányuló 
intézkedések változást hoznak a leginkább 
rászorulók számára, beleértve azokat is, 
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akik egyébként esetleg kimaradnának az 
általános szociális segítségnyújtásból, 
vagy akiknek azonnali támogatásra van 
szükségük; megjegyzi, hogy az értékelés 
számos hiányosságot tárt fel az alap 
végrehajtásában, és hogy a Számvevőszék 
azt javasolta, hogy az alap célzottabban a 
leginkább rászorulókra irányuljon, 
valamint hogy a Bizottságnak javítania 
kell az összegyűjtött adatokat annak 
érdekében, hogy jobban bemutassa a 
FEAD viszonylagos jelentőségét az 
Unióban a rászorulóknak nyújtott teljes 
támogatáson belül;

Or. en

Módosítás 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
monitoring korlátai miatt nem lehetett 
megállapítani, hogy a FEAD mennyiben 
járul hozzá a szegénység csökkentéséhez, 
és különösen sajnálja, hogy a Bizottság 
nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek 
kimutatnák, hogy mekkora a FEAD 
viszonylagos jelentősége az Unióban a 
rászorulóknak nyújtott teljes támogatáson 
belül;

11. úgy véli, hogy a leginkább 
rászorulók érdekében tett uniós 
intézkedések kiemelkedő fontosságúak, 
tekintettel arra, hogy az Európai Unióban 
átlagosan több mint minden ötödik 
embert, illetve minden negyedik 
gyermeket még mindig fenyegeti a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztés 
veszélye; aggodalommal jegyzi meg, hogy 
a monitoring korlátai és az uniós szintű 
adatok hiánya miatt a FEAD szegénység 
csökkentéséhez való hozzájárulását 
mindeddig nem lehetett számszerűleg 
kimutatni; mindazonáltal emlékeztet arra, 
hogy az Európai Számvevőszék 
különjelentésében1a bemutatott 
rendelkezésre álló adatok azt jelzik, hogy 
ez az alap egyes tagállamokban az összes 
szociális támogatási tevékenység jelentős 
részét teszi ki, és hogy az 
élelmiszerbankok szerint az általuk 
biztosított élelmiszerek egyharmadát 
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a FEAD finanszírozza, valamint hogy a 
FEAD lehetővé teszi, hogy kevésbé 
függjenek az adományok szabálytalan 
áramlásától, és így jobban megtervezzék 
az egyes élelmiszerek újraelosztását;
_________________
1a Az Európai Számvevőszék 5/2019. sz. 
különjelentése: A leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD): hasznos 
támogatást nyújt, de egyelőre nem 
állapítható meg, hogy valóban hozzájárul-
e a szegénység csökkentéséhez, 2019. 
április, 19. o.

Or. en

Módosítás 23
Anne Sander

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
monitoring korlátai miatt nem lehetett 
megállapítani, hogy a FEAD mennyiben 
járul hozzá a szegénység csökkentéséhez, 
és különösen sajnálja, hogy a Bizottság 
nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek 
kimutatnák, hogy mekkora a FEAD 
viszonylagos jelentősége az Unióban a 
rászorulóknak nyújtott teljes támogatáson 
belül;

11. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
monitoring korlátai miatt nem lehetett 
megállapítani, hogy a FEAD mennyiben 
járul hozzá a szegénység csökkentéséhez, 
és különösen sajnálja, hogy a Bizottság 
nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek 
kimutatnák, hogy mekkora a FEAD 
jelentősége az európai szolidaritás 
vektoraként és az Unión belüli társadalmi 
megosztottság elleni küzdelemben, illetve 
az Unióban a rászorulóknak nyújtott teljes 
támogatáson belül, az élelmiszersegélyt is 
beleértve;

Or. fr

Módosítás 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
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11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. e célból emlékeztet arra, hogy az 
alap hatékonyságának értékelése során a 
félidős értékelés úgy ítélte meg, hogy a 
kísérő intézkedések nyújtását és nyomon 
követését jobban ki lehetne használni;

Or. en

Módosítás 25
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
partnerszervezetekre bízzák, hogy a 
támogatás melyik kiszolgáltatott 
célcsoportra irányuljon, a 
partnerszervezetekre bízzák, ez azonban 
azzal a kockázattal jár, hogy a korlátozott 
mértékben rendelkezésre álló pénzforrás 
szétaprózódik; sajnálatát fejezi ki továbbá 
amiatt, hogy a Számvevőszék nem tudta 
megállapítani, hogy a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap és más támogatási 
rendszerek (akár nemzeti, akár ESZA) 
hogyan egészítették ki egymást, és 
hangsúlyozza, hogy 2019-ben és 2020-ban 
tovább kell javítani a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap és az ESZA közötti 
szinergiákat;

Or. en

Módosítás 26
Guido Reil

Véleménytervezet
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11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. e tekintetben aggodalommal 
állapítja meg, hogy a FEANTSA, a 
hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek 
európai ernyőszervezete és a Pierre abbé 
Alapítvány szerint az elmúlt tíz évben 700 
000 hajléktalan volt az EU-ban, ami 70%-
os növekedést jelent az elmúlt tíz évben; 
úgy véli, hogy ennek a növekedésnek 
olyan strukturális okai vannak, mint a 
kényszermigráció, a megfizethető lakhatás 
hiánya, valamint a növekvő 
egyenlőtlenség és szegénység; üdvözli 
ezért az élelmiszersegélyt és egyéb anyagi 
támogatást mint a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap I. típusú 
intézkedését, ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy csak a strukturális intézkedések 
csökkenthetik a hajléktalanságot;

Or. de

Módosítás 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a teljes 
finanszírozási ciklus során szigorúbb 
közbeszerzési ellenőrzésre van szükség;

Or. en

Módosítás 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

12a. elismeri az Európai Bizottság és a 
tagállamok által e tekintetben tett 
erőfeszítéseket, és arra ösztönzi őket, hogy 
a tagállamok aktív részvételével fejlesszék 
tovább az ARACHNE kockázatértékelési 
eszközt; e célból felhívja a tagállamokat, 
hogy az uniós források csalárd és 
szabálytalan felhasználásának megelőzése 
érdekében a lehető legnagyobb mértékben 
használják fel az ARACHNE adatbázist;

Or. en

Módosítás 29
Elena Lizzi

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. megelégedettséggel veszi 
tudomásul, hogy a „Versenyképesség a 
növekedésért és foglalkoztatásért” területén 
a becsült hibaszint 2,0%, ami 2017-hez 
(4,2%) és 2016-hoz (4,1%) képest jelentős 
csökkenést jelent, és megjegyzi, hogy a 
hibák többsége a kutatási kiadásokhoz 
kapcsolódott, míg az egyéb kiadásokkal 
kapcsolatos hibák korlátozottak voltak;

14. megjegyzi, hogy a 
„Versenyképesség a növekedésért és 
foglalkoztatásért” területén a becsült 
hibaszint 2,0%, és megjegyzi, hogy a hibák 
többsége a kutatási kiadásokhoz 
kapcsolódott, míg az egyéb kiadásokkal 
kapcsolatos hibák korlátozottabbak voltak;

Or. it

Módosítás 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. megelégedettséggel veszi 
tudomásul, hogy a „Versenyképesség a 

14. megelégedettséggel veszi 
tudomásul, hogy a „Versenyképesség a 
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növekedésért és foglalkoztatásért” területén 
a becsült hibaszint 2,0%, ami 2017-hez 
(4,2%) és 2016-hoz (4,1%) képest jelentős 
csökkenést jelent, és megjegyzi, hogy a 
hibák többsége a kutatási kiadásokhoz 
kapcsolódott, míg az egyéb kiadásokkal 
kapcsolatos hibák korlátozottak voltak;

növekedésért és foglalkoztatásért” területén 
a becsült hibaszint 2,0%, ami 2017-hez 
(4,2%) és 2016-hoz (4,1%) képest jelentős 
csökkenést jelent, és megjegyzi, hogy a 
hibák többsége a kutatási kiadásokhoz 
kapcsolódott, míg az egyéb kiadásokkal 
kapcsolatos hibák korlátozottak voltak; 
elismeri a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy javítsa a hibaszintet, 
amely alacsonyabb, mint az elmúlt két 
évben, és ismételten hangsúlyozza a 
versenyképességről szóló fejezetben 
szereplő kiadási programok fontosságát, 
amelyek fontos szerepet játszanak a 
befogadó társadalom előmozdításában, a 
növekedés ösztönzésében és a 
munkahelyteremtésben az EU-ban;

Or. en

Módosítás 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint 
a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programja (EaSI) félidős értékelése 
azt mutatta, hogy célkitűzései továbbra is 
relevánsak, és hogy a program eredményes 
az érdekelt felek elérése, illetve az 
eredmények és a célkitűzések elérése 
szempontjából; megjegyzi továbbá, hogy 
bár úgy tűnik, hogy a három tengely 
(Progress, EURES, mikrofinanszírozás és 
szociális vállalkozás) önállóan működik, 
azonosítottak néhány olyan területet, amely 
nagyobb hatékonyságot  („szinergiákat”) 
eredményezhet;

15. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint 
a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programja (EaSI) félidős értékelése 
azt mutatta, hogy célkitűzései továbbra is 
relevánsak, és hogy a program eredményes 
az érdekelt felek elérése, illetve a jó 
minőségű eredmények és a célkitűzések 
elérése szempontjából, különös tekintettel 
a jelenlegi, kihívásokkal teli társadalmi-
gazdasági környezetre, amelyet a pénzügyi 
és gazdasági válság következményei 
jellemeznek; megjegyzi továbbá, hogy bár 
úgy tűnik, hogy a három tengely (Progress, 
EURES, mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás) önállóan működik, 
azonosítottak néhány olyan területet, amely 
nagyobb hatékonyságot („szinergiákat”) 
eredményezhet;
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Or. en

Módosítás 32
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. sürgeti, hogy a foglalkoztatás és a 
szociális innováció európai programja 
(EaSI) keretében az ESZA+ tartalmazzon 
számos fejlesztést, többek között a 
hátrányos helyzetű csoportokra való 
fokozottabb összpontosítást, nagyobb 
költségvetési rugalmasságot és a jelenlegi 
tevékenységek közötti jobb integrációt;

Or. en

Módosítás 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. ösztönzi a Bizottságot, hogy javítsa 
a foglalkoztatási és szociális innovációs 
program végrehajtását, különösen a 
fokozott rugalmasság, illetve a különleges 
támogatásra szoruló csoportok 
megcélzása révén, az eljárások 
egyszerűsítése, a jobb belső konzisztencia 
és a más alapokkal való kapcsolatok 
révén;

Or. en

Módosítás 34
Tomáš Zdechovský
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Véleménytervezet
15 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15b. megjegyzi különösen, hogy a 
félidős értékelés számos lehetőséget emelt 
ki a foglalkoztatási és szociális innovációs 
program végrehajtásának javítására 
vonatkozóan, különösen az eljárások 
egyszerűsítése, a jobb belső konzisztencia 
és a más alapokkal való kapcsolatok 
révén;

Or. en

Módosítás 35
Elena Lizzi

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. megállapítja, hogy a Bizottság 
2018-ban befejezte a foglalkoztatási és 
szociális ügyekkel foglalkozó európai 
bizottsági ügynökségek (Eurofound, 
Cedefop, ETF és EU-OSHA) első átfogó 
értékelését, hogy kiegészítse a három 
háromoldalú ügynökség alapító 
rendeletének felülvizsgálatát; 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az 
értékelés megerősíti az ügynökségek 
relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, koherenciáját és 
hozzáadott értékét, valamint azt, hogy a 
szinergiák kiaknázása érdekében meg kell 
erősíteni az együttműködést;

16. megállapítja, hogy a Bizottság 
2018-ban befejezte a foglalkoztatási és 
szociális ügyekkel foglalkozó európai 
bizottsági ügynökségek (Eurofound, 
Cedefop, ETF és EU-OSHA) első átfogó 
értékelését, hogy kiegészítse a három 
háromoldalú ügynökség alapító 
rendeletének felülvizsgálatát; megjegyzi 
azonban, hogy ez a négy ügynökség – 
amelyekhez most hozzá kell adni az 
Európai Munkaügyi Hatóságot is – 
kiadást jelent, és olyan forrásokat költ, 
amelyek nem minden esetben hatékonyak; 
hangsúlyozza a költségek 
racionalizálásának, a pazarlás 
csökkentésének és a párhuzamos 
munkavégzés elkerülésének fontosságát;

Or. it

Módosítás 36
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Guido Reil

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. megállapítja, hogy a Bizottság 
2018-ban befejezte a foglalkoztatási és 
szociális ügyekkel foglalkozó európai 
bizottsági ügynökségek (Eurofound, 
Cedefop, ETF és EU-OSHA) első átfogó 
értékelését, hogy kiegészítse a három 
háromoldalú ügynökség alapító 
rendeletének felülvizsgálatát; 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az 
értékelés megerősíti az ügynökségek 
relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, koherenciáját és 
hozzáadott értékét, valamint azt, hogy a 
szinergiák kiaknázása érdekében meg kell 
erősíteni az együttműködést;

16. megállapítja, hogy a Bizottság 
2018-ban befejezte a foglalkoztatási és 
szociális ügyekkel foglalkozó európai 
bizottsági ügynökségek (Eurofound, 
Cedefop, ETF és EU-OSHA) első átfogó 
értékelését, hogy kiegészítse a három 
háromoldalú ügynökség alapító 
rendeletének felülvizsgálatát;

Or. de

Módosítás 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. megállapítja, hogy a Bizottság 
2018-ban befejezte a foglalkoztatási és 
szociális ügyekkel foglalkozó európai 
bizottsági ügynökségek (Eurofound, 
Cedefop, ETF és EU-OSHA) első átfogó 
értékelését, hogy kiegészítse a három 
háromoldalú ügynökség alapító 
rendeletének felülvizsgálatát; 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az 
értékelés megerősíti az ügynökségek 
relevanciáját, eredményességét, 
hatékonyságát, koherenciáját és 
hozzáadott értékét, valamint azt, hogy a 
szinergiák kiaknázása érdekében meg kell 

16. üdvözli, hogy a Bizottság 2018-ban 
befejezte a foglalkoztatási és szociális 
ügyekkel foglalkozó európai bizottsági 
ügynökségek (Eurofound, Cedefop, ETF és 
EU-OSHA) első átfogó értékelését, hogy 
kiegészítse a három háromoldalú 
ügynökség alapító rendeletének 
felülvizsgálatát; megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy az értékelés megerősíti az 
ügynökségek relevanciájáról, 
eredményességéről, hatékonyságáról, 
koherenciájáról és hozzáadott értékéről 
szóló nagyon pozitív értékelő jelentést, 
valamint azt, hogy a szinergiák kiaknázása 
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erősíteni az együttműködést; érdekében meg kell erősíteni az 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. üdvözli az Európai Munkaügyi 
Hatóság (ELA) létrehozását, és 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy 
elegendő pénzügyi forrást különítsenek el 
a hatóság létrehozására; kitart amellett, 
hogy ezt a finanszírozást ne az egyéb – 
foglalkoztatással és szociális ügyekkel 
foglalkozó – ügynökségeknek juttatott 
források és költségvetési sorok 
átcsoportosításával érjék el, és nem 
eredményezheti az EURES forrásainak és 
kapacitásainak csökkentését; ezért 
hangsúlyozza, hogy egyértelmű és 
különálló költségvetési sorokat kell 
fenntartani mind az Európai Munkaügyi 
Hatóság, mind az EURES számára;

Or. en

Módosítás 39
Elena Lizzi

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. üdvözli, hogy a Bizottság 2018-ban 
négy tematikus értékelést indított el (a 
fiatalok foglalkoztatásának támogatásáról, 
a foglalkoztatás és a mobilitás ESZA-
támogatásáról, az oktatás és képzés ESZA-

17. megjegyzi, hogy a Bizottság 2018-
ban négy tematikus értékelést indított el (a 
fiatalok foglalkoztatásának támogatásáról, 
a foglalkoztatás és a mobilitás ESZA-
támogatásáról, az oktatás és képzés ESZA-
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támogatásáról, valamint a társadalmi 
befogadás ESZA-támogatásáról);

támogatásáról, valamint a társadalmi 
befogadás ESZA-támogatásáról);

Or. it

Módosítás 40
Marc Botenga

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. üdvözli, hogy a Bizottság 2018-ban 
négy tematikus értékelést indított el (a 
fiatalok foglalkoztatásának támogatásáról, 
a foglalkoztatás és a mobilitás ESZA-
támogatásáról, az oktatás és képzés ESZA-
támogatásáról, valamint a társadalmi 
befogadás ESZA-támogatásáról);

17. üdvözli, hogy a Bizottság 2018-ban 
négy tematikus értékelést indított el (a 
fiatalok foglalkoztatásának támogatásáról, 
a foglalkoztatás és a mobilitás ESZA-
támogatásáról, az oktatás és képzés ESZA-
támogatásáról, valamint a társadalmi 
befogadás ESZA-támogatásáról); kiemeli 
továbbá, hogy demokratikus 
elszámoltathatóságukhoz elengedhetetlen 
az átláthatóság és az, hogy a polgárok 
tisztában legyenek az ügynökségek 
létezésével; úgy véli, hogy az ügynökségek 
forrásainak és adatainak használhatósága 
és könnyű hozzáférhetősége kiemelkedő 
fontosságú; kéri ezért annak értékelését, 
hogy jelenleg hogyan mutatják be és 
teszik elérhetővé az adatokat és a 
forrásokat, valamint hogy a polgárok 
milyen mértékben találják azokat könnyen 
azonosíthatónak, felismerhetőnek és 
hasznosíthatónak;

Or. en

Módosítás 41
Elena Lizzi

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. elismeri, hogy a Számvevőszék 18. aggodalommal állapítja meg, hogy 
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ajánlását – amelyet követően a 
Bizottságnak valamennyi tevékenysége 
során következetesen és a minőségi 
jogalkotásra vonatkozó iránymutatásaival 
összhangban kell használnia az input, 
output, eredmény és hatás fogalmát – csak 
néhány tekintetben hajtották végre, és 
sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen ezen 
ajánlás teljes körű végrehajtására;

a Számvevőszék ajánlását – amelyet 
követően a Bizottságnak valamennyi 
tevékenysége során következetesen és a 
minőségi jogalkotásra vonatkozó 
iránymutatásaival összhangban kell 
használnia az input, output, eredmény és 
hatás fogalmát – csak néhány tekintetben 
hajtották végre, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy törekedjen ezen ajánlás teljes körű 
végrehajtására;

Or. it


