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Módosítás 1
Michael Gahler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2011. évi jelentésben vizsgált 
előcsatlakozási alapokkal kapcsolatban 
feltárt szabálytalanságok száma és 
pénzügyi hatása tekintetében tapasztalható 
csökkenést; üdvözli, hogy jelentősen javult 
az előcsatlakozási támogatás keretében 
jogtalanul kifizetett uniós források 
visszafizettetésének aránya, ugyanakkor 
elismeri, hogy jelentős különbségek 
vannak a kedvezményezettek között a 
bejelentett szabálytalanságokat tekintve, 
amelyek száma alapvetően aszerint 
változik, hogy milyen szakaszban tart a 
szabálytalanságkezelő rendszer (IMS) 
elfogadása és végrehajtása; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy továbbra is kísérje
szorosan figyelemmel a 
szabálytalanságkezelő rendszer 
végrehajtását az eszközből részesülő 
tagállamokban;

1. tudomásul veszi a 2011. évi jelentésben 
vizsgált előcsatlakozási alapokkal 
kapcsolatban feltárt szabálytalanságok 
száma és pénzügyi hatása tekintetében 
tapasztalható csökkenést; üdvözli, hogy 
jelentősen javult – bár továbbra is csak 
60%-ot ér el – az előcsatlakozási 
támogatás keretében jogtalanul kifizetett 
uniós források visszafizettetésének aránya, 
ugyanakkor elismeri, hogy jelentős 
különbségek vannak a kedvezményezettek 
között a bejelentett szabálytalanságokat 
tekintve, amelyek száma alapvetően 
aszerint változik, hogy milyen szakaszban 
tart a szabálytalanságkezelő rendszer 
(IMS) elfogadása és végrehajtása; felhívja 
ezért a Bizottságot, hogy továbbra is 
kísérje szorosan figyelemmel a 
szabálytalanságkezelő rendszer 
végrehajtását az eszközből részesülő 
tagállamokban; támogatja a Bizottság 
különösen Horvátországhoz intézett 
felhívását a szabálytalanságkezelő 
rendszer teljes körű megvalósítására 
vonatkozóan, amely a biztosított képzés és 
támogatás ellenére még mindig nem 
valósult meg, valamint támogatja a 
rendszer megvalósításával kapcsolatban 
Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársasághoz intézett felhívást;

Or. en

Módosítás 2
Michael Gahler
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 
2011-es pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetés végrehajtásáról szóló 
számvevőszéki éves jelentés 7. fejezetében 
(„Külkapcsolatok, segítségnyújtás és 
bővítés”) a Számvevőszék olyan hibákra 
mutatott rá a záró kifizetésekben, 
amelyeket a Bizottság 
kontrollmechanizmusai nem észleltek, és 
arra a megállapításra jutott, hogy a 
Bizottság által alkalmazott 
kontrollmechanizmusok nem teljes 
mértékben eredményesek; felhívja a 
Bizottságot, hogy a pénzeszközök 
hatékony és megfelelő elköltésének 
biztosítása érdekében javítsa nyomon 
követési mechanizmusait;

2. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 
2011-es pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetés végrehajtásáról szóló 
számvevőszéki éves jelentés 7. fejezetében 
(„Külkapcsolatok, segítségnyújtás és 
bővítés”) a Számvevőszék olyan hibákra 
mutatott rá a záró kifizetésekben, 
amelyeket a Bizottság 
kontrollmechanizmusai nem észleltek, és 
arra a megállapításra jutott, hogy a 
Bizottság által alkalmazott 
kontrollmechanizmusok nem teljes 
mértékben eredményesek; felhívja a 
Bizottságot, hogy a pénzeszközök 
hatékony és megfelelő elköltésének 
biztosítása érdekében a Számvevőszék és a 
mentesítési jelentés ajánlásait követve 
javítsa nyomon követési mechanizmusait;

Or. en

Módosítás 3
Renate Weber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
jelenlegi gazdasági válság miatt a 
Bizottság nem irányoz elő nagyobb 
összegű uniós támogatást a tagállami 
bűnüldöző hatóságok számára az Unió 
pénzügyi érdekeinek jobb védelme 
érdekében, az új, átfogó uniós 
stratégiához kapcsolódóan; úgy véli, hogy 
ennek a stratégiának koherens és átfogó 
választ kell adnia a csempészet 
visszaszorítása és a befolyó bevételek 
növelése céljából, biztosítva ezáltal a 
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befektetés jövőbeni megtérülését;

Or. en

Módosítás 4
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) reformjára irányuló 
kezdeményezést, amelynek egyik fő célja a 
harmadik országokkal való együttműködés 
fokozása; megjegyzi, hogy ez a reform 
többek között biztosítani fogja az OLAF 
számára annak lehetőségét, hogy igazgatási 
megállapodásokat kössön harmadik 
országok illetékes hatóságaival és 
nemzetközi szervezetekkel, erősítve ezáltal 
az OLAF csalás elleni küzdelemre irányuló 
kapacitását az Unió külpolitikai 
dimenziójába tartozó területeken;

3. üdvözli az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) reformjára irányuló 
kezdeményezést, amelynek egyik fő célja a 
harmadik országokkal való együttműködés 
fokozása; megjegyzi, hogy ez a reform 
többek között biztosítani fogja az OLAF 
számára annak lehetőségét, hogy igazgatási 
megállapodásokat kössön harmadik 
országok illetékes hatóságaival és 
nemzetközi szervezetekkel, erősítve ezáltal 
az OLAF csalás elleni küzdelemre irányuló 
kapacitását az Unió külpolitikai 
dimenziójába tartozó területeken, és 
várakozással tekint az 1999-es rendeletet 
felülvizsgáló jelenlegi jogalkotási eljárás 
gyors lezárása elé, amelynek keretében 
biztosítják a hivatal számára a lehető 
leghatékonyabb működéshez napjainkban 
szükséges keretet;

Or. en

Módosítás 5
Michael Gahler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) reformjára irányuló 

3. üdvözli az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) reformjára irányuló 
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kezdeményezést, amelynek egyik fő célja a 
harmadik országokkal való együttműködés 
fokozása; megjegyzi, hogy ez a reform 
többek között biztosítani fogja az OLAF 
számára annak lehetőségét, hogy igazgatási 
megállapodásokat kössön harmadik 
országok illetékes hatóságaival és 
nemzetközi szervezetekkel, erősítve ezáltal 
az OLAF csalás elleni küzdelemre irányuló 
kapacitását az Unió külpolitikai 
dimenziójába tartozó területeken;

kezdeményezést, amelynek egyik fő célja a 
harmadik országokkal való együttműködés 
fokozása; megjegyzi, hogy ez a reform 
többek között biztosítani fogja az OLAF 
számára annak lehetőségét, hogy igazgatási
megállapodásokat kössön harmadik 
országok illetékes hatóságaival és 
nemzetközi szervezetekkel, erősítve ezáltal 
az OLAF csalás elleni küzdelemre irányuló 
kapacitását az Unió külpolitikai 
dimenziójába tartozó területeken; üdvözli a 
csalás elleni stratégiát (COM(2011)0376), 
tekintettel többek között arra, hogy az 
megfelelőbb csalás elleni rendelkezéseket 
foglal bele a 2014–2020 közötti többéves 
pénzügyi keret alá tartozó finanszírozási 
programokba; ugyanakkor aggodalommal 
veszi tudomásul a Bizottság azon 
következtetését, amely szerint elégtelenek 
az uniós költségvetés tagállamokon belüli, 
bűncselekmények céljára való 
visszaélésszerű felhasználásával szembeni 
elrettentő intézkedések, üdvözli a 
Bizottság e probléma kezelését célzó 
javaslatait, és javasolja, hogy minél 
jobban vonják be a kedvezményezett 
harmadik országokat is;

Or. en

Módosítás 6
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
vámmal kapcsolatos csalások elleni 
küzdelmet, és üdvözli a csalás elleni 
tranzitinformációs rendszer (ATIS) 
létrehozását, amely központi 
adatbázisként lehetővé teszi, hogy minden 
hatóság folyamatosan értesüljön a 
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továbbított áruk Unión belüli mozgásáról;

Or. en

Módosítás 7
Renate Weber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó 
cigaretta- és alkoholcsempészet elleni 
cselekvési tervet, és megjegyzi, hogy ez az 
illegális tevékenység jelentős (10 milliárd 
euróra becsült) pénzügyi veszteséget okoz 
az Uniós költségvetésnek és a tagállami 
költségvetéseknek; hangsúlyozza, hogy ez 
a tevékenység jelentős finanszírozási 
forrásként szolgál a nemzetközileg 
szerveződő bűnszervezetek számára, és 
ezért rámutat annak fontosságára, hogy 
erősödjön a fent említett cselekvési terv 
külső dimenziója;

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó 
cigaretta- és alkoholcsempészet elleni 
cselekvési tervet, és megjegyzi, hogy ez az 
illegális tevékenység jelentős (évi 
10 milliárd euróra becsült) pénzügyi 
veszteséget okoz az Uniós költségvetésnek 
és a tagállami költségvetéseknek; 
hangsúlyozza, hogy ez a tevékenység 
jelentős finanszírozási forrásként szolgál a 
nemzetközileg szerveződő bűnszervezetek 
számára, és ezért rámutat annak 
fontosságára, hogy erősödjön a fent 
említett cselekvési terv külső dimenziója, 
amely előirányozza a bűnüldözési 
kapacitás támogatását a szomszédos 
országokban, a műszaki segítségnyújtást 
és képzést, a figyelemfelkeltést, az operatív 
együttműködés – például a közös vámügyi 
műveletek – fokozását, valamint a 
hírszerzési információk megosztását és a 
nemzetközi együttműködés megerősítését;

Or. en

Módosítás 8
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó 
cigaretta- és alkoholcsempészet elleni 
cselekvési tervet, és megjegyzi, hogy ez az 
illegális tevékenység jelentős (10 milliárd 
euróra becsült) pénzügyi veszteséget okoz 
az Uniós költségvetésnek és a tagállami 
költségvetéseknek; hangsúlyozza, hogy ez 
a tevékenység jelentős finanszírozási 
forrásként szolgál a nemzetközileg 
szerveződő bűnszervezetek számára, és 
ezért rámutat annak fontosságára, hogy 
erősödjön a fent említett cselekvési terv 
külső dimenziója;

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó 
cigaretta- és alkoholcsempészet elleni 
cselekvési tervet, és megjegyzi, hogy ez az 
illegális tevékenység jelentős (10 milliárd 
euróra becsült) pénzügyi veszteséget okoz 
az Uniós költségvetésnek és a tagállami 
költségvetéseknek; hangsúlyozza, hogy ez 
a tevékenység jelentős finanszírozási 
forrásként szolgál a nemzetközileg 
szerveződő bűnszervezetek számára, és 
ezért rámutat annak fontosságára, hogy 
erősödjön a fent említett cselekvési terv 
külső dimenziója; rámutat különösen a 
tagállamok, Oroszország és a keleti 
partnerség országai (Örményország, 
Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova 
és Ukrajna) közötti együttműködés 
fontosságára az említett cselekvési tervben 
javasolt célzott intézkedések végrehajtása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 9
Monika Flašíková Beňová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó 
cigaretta- és alkoholcsempészet elleni 
cselekvési tervet, és megjegyzi, hogy ez az 
illegális tevékenység jelentős (10 milliárd 
euróra becsült) pénzügyi veszteséget okoz 
az Uniós költségvetésnek és a tagállami 
költségvetéseknek; hangsúlyozza, hogy ez 
a tevékenység jelentős finanszírozási 
forrásként szolgál a nemzetközileg 
szerveződő bűnszervezetek számára, és 
ezért rámutat annak fontosságára, hogy 
erősödjön a fent említett cselekvési terv 

4. üdvözli az EU keleti határainál folyó 
cigaretta- és alkoholcsempészet elleni 
cselekvési tervet, és megjegyzi, hogy ez az 
illegális tevékenység jelentős (10 milliárd 
euróra becsült) pénzügyi veszteséget okoz 
az Uniós költségvetésnek és a tagállami 
költségvetéseknek, valamint potenciális 
egészségügyi kockázatot jelent az Unió 
polgáraira nézve; hangsúlyozza, hogy ez a 
tevékenység jelentős finanszírozási 
forrásként szolgál a nemzetközileg 
szerveződő bűnszervezetek számára, és 
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külső dimenziója; ezért rámutat annak fontosságára, hogy 
erősödjön a fent említett cselekvési terv 
külső dimenziója;

Or. en

Módosítás 10
Renate Weber

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a csalás elleni, uniós szintű 
politikákat, amelyek magukban foglalják 
a harmadik országokkal való fokozottabb 
együttműködést, például az EFTA-
országok számára hozzáférést biztosító, 
csalás elleni tranzitinformációs rendszer, 
a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás 
és a harmadik országokat érintő 
kapcsolódó, csalás elleni rendelkezések, 
valamint a 2011-ben végzett közös 
vámügyi műveletek – köztük a 
Horvátországgal, Ukrajnával és 
Moldovával végrehajtott „Fireblade”, 
illetve a Horvátországgal, Törökországgal, 
Norvégiával és Svájccal végrehajtott 
„Barrel” művelet – révén; üdvözli e 
fellépések eredményeit és pénzügyi 
hatásukat;

Or. en

Módosítás 11
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az új vagy újratárgyalt 5. szem előtt tartva, hogy egy globalizált 
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kétoldalú megállapodásokba csalás elleni 
rendelkezéseket foglalnak bele, és kéri a 
Bizottságot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy a harmadik országokkal 
kötött többi kétoldalú megállapodásra is 
terjesszék ki e rendelkezések felvételét;

világban a csalásokat egyre inkább 
országhatárokon átnyúlóan követik el, 
hangsúlyozza a partnerországok 
határozott kötelezettségvállalásait 
tartalmazó, szilárd jogi keret fontosságát, 
és üdvözli, hogy az új vagy újratárgyalt 
kétoldalú megállapodásokba csalás elleni 
rendelkezéseket foglalnak bele, és kéri a 
Bizottságot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy a harmadik országokkal 
kötött többi kétoldalú megállapodásra is 
terjesszék ki e rendelkezések felvételét;

Or. en

Módosítás 12
Michael Gahler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az új vagy újratárgyalt 
kétoldalú megállapodásokba csalás elleni 
rendelkezéseket foglalnak bele, és kéri a 
Bizottságot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy a harmadik országokkal
kötött többi kétoldalú megállapodásra is 
terjesszék ki e rendelkezések felvételét;

5. üdvözli, hogy az új vagy újratárgyalt 
kétoldalú megállapodásokba – köztük az 
Afganisztánnal, Kazahsztánnal, 
Örményországgal, Azerbajdzsánnal és 
Grúziával, illetve (egyszerűsített 
formában) az Ausztráliával létrejött 
megállapodástervezetekbe– csalás elleni 
rendelkezéseket foglalnak bele, és kéri a 
Bizottságot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot egy egységes záradék 
kidolgozására, amelynek révén e 
rendelkezéseket minden új vagy 
újratárgyalt, harmadik országokkal kötött
két- vagy többoldalú megállapodásba 
felveszik;

Or. en

Módosítás 13
Michael Gahler
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja, hogy a kapott források 
eredményes és megfelelő felhasználásának 
biztosítása érdekében vegyék figyelembe a 
Számvevőszék uniós külső fellépéseket –
és különösen uniós missziókat – érintő 
észrevételeit és ajánlásait, amikor értékelik 
a kitűzött célokhoz képest elért 
eredményeiket, illetve amikor mérlegelik 
mandátumuk kiterjesztését;

6. javasolja, hogy a kapott források 
eredményes és megfelelő felhasználásának 
biztosítása érdekében vegyék figyelembe a 
Számvevőszék uniós külső fellépéseket –
és különösen uniós missziókat – érintő 
észrevételeit és ajánlásait, amikor értékelik 
a kitűzött célokhoz képest elért 
eredményeiket, illetve amikor mérlegelik 
mandátumuk kiterjesztését; tudomásul 
veszi a közbeszerzési eljárásokkal és az 
EKSZ fellépéseit érintő pályázatokkal 
kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó 
észrevételt, és felhívja az EKSZ-t, hogy 
kellő időben orvosolja ezeket;

Or. en


