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RÖVID INDOKOLÁS

A tárgyalási folyamat ezen szakaszában az előadó módosításokat kíván benyújtani. amelyek 
az alábbi kérdésekre vonatkoznak:

- A 7. cikket érintő módosítások két külön kérdésre vonatkoznak. Az első célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a részt vevő tagállamoknak arra, hogy egységes szervet 
jelöljenek ki, amely véleményt nyilvánít az egyenlő bánásmód kérdésében, ami 
jelentős mértékben egyszerűsíti e követelmény végrehajtását. A második módosítás 
célja az együttműködési programban történő módosítás végrehajtására vonatkozó 
folyamat egyértelműbbé tétele, mivel a Bizottság javaslata jelenleg nem foglalkozik 
ezzel a kérdéssel.

- Az európai területi együttműködési rendelet (ETE-rendelet) egyszerűsítése és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelettel (CPR) történő összehangolása érdekében 
módosítást nyújtottak be a 20. cikk esetében, amely kimondja, hogy a tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellenőrző hatóság az irányító 
hatósággal azonos testületben legyen, feltéve hogy azok funkcionálisan függetlenek.

- Az ellenőrző hatóságok nem szükségszerűen rendelkeznek a különböző tagállamokban 
történő ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos joggal. Ezért a Bizottság javaslata az 
egyes tagállamokból származó képviselőkből álló könyvvizsgálói csoportról 
rendelkezik. A 23. cikkel kapcsolatos módosítás egyértelművé teszi, hogy e 
képviselőknek függetlennek kell lenniük és megfelelő szakértelemmel és szakmai 
ismeretekkel kell rendelkezniük. Ezenkívül az ellenőrző hatóságnak magyarázatot kell 
adnia az e tekintetben az ellenőrzési stratégiában hozott intézkedésekről.

- A 25. cikkhez benyújtott módosítás lehetőséget teremt egységes számla használatára 
az adott együttműködési programmal kapcsolatos összes készpénzforgalom 
tekintetében. Ez a lehetőség egyszerűsítené az adminisztrációt és egyértelmű 
ellenőrzési nyomvonalat jelentene.

Bár a jelenlegi szakaszban nem nyújtottak be vonatkozó módosítást, az előadó fel kívánja 
hívni a Bizottság figyelmét három kérdésre, amelyek a CPR-rendelettel (COM(2011)0615) 
kapcsolatos vita kimenetelétől függően további megfontolást igényelhetnek:

(1) A CPR-rendelet szabályokat állapít meg 2017-ben és 2019-ben történő teljesítmény-
felülvizsgálat tekintetében a programban meghatározott mérföldkövek 
megvalósulásának értékelése érdekében. Nem egészen világos, hogy ez a követelmény 
hogyan alkalmazandó majd az ETE-rendeletre tekintettel a különböző részt vevő 
szereplőkre.

(2) A CPR-rendelet bevezeti a „partnerségi szerződéseket”, amelyek meghatározzák az 
operatív programoknak az Unió 2020-ra vonatkozó célkitűzéseivel történő 
összehangolását biztosító rendelkezéseket. Az ETE-rendelet nem foglalkozik a 
jelentős mértékben eltérő struktúrákkal rendelkező tagállamok és harmadik országok 
közötti határon átnyúló együttműködésből származó partnerségi szerződések 
különleges kihívásaival.
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(3) A CPR-rendelet 41. cikke értelmében „monitoringbizottság” jön létre, amelynek célja 
a program végrehajtásának felügyelete. Ezenkívül ilyen monitoringbizottságot kell 
létrehozni az európai területi együttműködési programok számára is. A Bizottság 
javaslata azonban nem foglalkozik az európai területi együttműködési programok 
sajátosságaival vagy konkrétan a szavazati jogok kérdésével, mivel a tagállamokban és 
harmadik országokban eltérő megoldások érvényesülnek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
[…]/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 rögzíti az Unió éves 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó általános elveket.  Összhangot 
kell teremteni e rendelet és az ERFA-ra 
vonatkozó rendelkezések között.
___________
1 HL L ...

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Egyetlen ellenőrző hatóság felelős a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkében felsorolt valamennyi feladat 
végrehajtásáért annak biztosítása 
érdekében, hogy a teljes programozási 
területen egységes előírásokat 

(31) Egyetlen ellenőrző hatóság felelős a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkében felsorolt valamennyi feladat 
végrehajtásáért annak biztosítása 
érdekében, hogy a teljes programozási 
területen egységes előírásokat 
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alkalmazzanak. Ahol ez nem lehetséges, 
könyvvizsgálókból álló csoportnak kell 
segítenie a program ellenőrző hatóságának 
munkáját.

alkalmazzanak. Ahol ez nem lehetséges, 
könyvvizsgálókból álló csoportnak kell 
segítenie a program ellenőrző hatóságának 
munkáját. A könyvvizsgálói munka 
megfelelő színvonalának biztosítása 
érdekében meg kell követelni a nemzetközi 
számviteli szabványok alkalmazását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az együttműködési 
programra vonatkozó javaslattal együtt be 
kell nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

A tagállamoknak az együttműködési 
programra vonatkozó javaslattal együtt be 
kell nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét. A tagállamok kijelölhetnek 
egyetlen nemzeti esélyegyenlőségi
testületet az egyes együttműködési 
programok teljes egészéről szóló ezen 
vélemény kiadására.

Indokolás

A módosítás célja, hogy lehetőséget biztosítson a részt vevő tagállamoknak arra, hogy 
egységes szervet jelöljenek ki, amely véleményt nyilvánít az egyenlő bánásmód kérdésében, 
ami jelentősen egyszerűsíti e követelmény végrehajtását.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 
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tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását.

tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását. 
Az együttműködési programnak a 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 26. 
cikkével összhangban történő 
módosításához ugyanez az eljárás, azaz az 
összes részt vevő tagállam és harmadik 
ország vagy terület közötti megállapodás 
szükséges.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 15 %-ának erejéig.

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 20%-ának erejéig.

Indokolás

Tekintettel a különösen jelentős személyzeti költségekkel bíró európai területi együttműködési 
programok sajátos jellegére, a Bizottság által javasolt arány nem tűnik elegendőnek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki, amelynek 
ugyanabban a tagállamban kell működnie.

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki, amelynek 
ugyanabban a tagállamban kell működnie.  
Az együttműködési programban részt vevő 
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tagállamok felruházhatják az egyetlen 
irányító hatóságot az igazoló hatóság 
feladatainak ellátásával.

Indokolás

Fontos, hogy egy európai területi együttműködési program irányító hatóságát ne kötelezzük 
arra, hogy az adott program tekintetében az igazolással kapcsolatos feladatokat is ellássa, és 
hogy az irányítási és igazolási feladatok összevonása opcionális legyen.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A feladat- és hatáskörök megfelelő 
elválasztása elvének tiszteletben tartása 
mellett az irányító hatóság és az ellenőrző 
hatóság ugyanazon közhatóság vagy -
testület részét képezheti. 

Indokolás

A módosítás célja az európai területi együttműködési rendelet (ETE-rendelet) egyszerűsítése 
és a közös rendelkezésekről szóló rendelettel (CPR) történő összehangolása, amely kimondja, 
hogy a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellenőrző hatóság az 
irányító hatósággal azonos testületben legyen, feltéve hogy azok funkcionálisan függetlenek. 
Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a továbbiakban is építhessenek az aktuális 
pénzügyi tervezési időszakban megszerzett ismereteikre. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az ellenőröknek lehetőség szerint
azonosaknak kell lenni azokkal a 
szervekkel, amelyek a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
célkitűzésével kapcsolatos operatív 
programok keretében ilyen ellenőrzés 
végzéséért felelősek, vagy harmadik 

Ezek az ellenőrök azonosak lehetnek
azokkal a szervekkel, amelyek a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célkitűzésével 
kapcsolatos operatív programok keretében 
ilyen ellenőrzés végzéséért felelősek, vagy 
harmadik országok esetében az Unió külső 



PE480.662v02-00 8/10 AD\903305HU.doc

HU

országok esetében az Unió külső politikai 
eszközei keretében végzett hasonló 
ellenőrzésekért felelős szervekkel.

politikai eszközei keretében végzett 
hasonló ellenőrzésekért felelős szervekkel.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A könyvvizsgálók funkcionálisan
függetlenül működnek az ellenőröktől, 
akik a 22. cikk szerinti ellenőrzéseket 
végzik.

(3) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy 
az e cikk (2) bekezdésében említett 
képviselők funkcionálisan függetlenek 
legyenek az ellenőröktől, akik a 22. cikk 
szerinti ellenőrzéseket végzik, és hogy 
megfelelő szakértelemmel és szakmai 
ismeretekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy 
az ellenőrzéseket a nemzetközileg 
elfogadott számviteli szabványokkal 
összhangban végezzék.

Indokolás

Az ellenőrző hatóság fontos szerepet tölt be annak érdekében, hogy a Bizottság képes legyen 
ellátni felügyeleti szerepét. A könyvvizsgálói munka megfelelő színvonalának biztosításához a 
nemzetközileg elfogadott számviteli szabványok alkalmazására van szükség. A módosítás 
ezenkívül egyértelművé teszi, hogy e képviselőknek függetlennek kell lenniük és megfelelő 
szakértelemmel és szakmai ismeretekkel kell rendelkezniük.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkének (4) bekezdésében foglalt 
ellenőrzési stratégia kifejti az ellenőrző 
hatóság által az e cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.
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Indokolás

Az ellenőrző hatóságok nem szükségszerűen rendelkeznek a különböző tagállamokban történő 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos joggal. Ezért a Bizottság javaslata az egyes 
tagállamokból származó képviselőkből álló könyvvizsgálói csoportról rendelkezik. Az 
ellenőrző hatóságnak ki kell fejtenie az e tekintetben az ellenőrzési stratégiában hozott 
intézkedéseket.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az ellenőrző hatóság jelentéseit 
megküldik a területi együttműködési 
programban részt vevő tagállamok 
nemzeti ellenőrző szerveinek, valamint az 
Európai Számvevőszéknek.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programok ERFA-
támogatása egyetlen számlára kerül 
kifizetésre, nemzeti alszámlák nélkül.

(1) Az együttműködési programok ERFA-
támogatása egyetlen számlára kerül 
kifizetésre, nemzeti alszámlák nélkül. Ez a 
számla felhasználható a programmal 
kapcsolatos valamennyi kiadás és bevétel 
esetében.

Indokolás

A módosítás lehetőséget teremt egységes számla használatára az adott együttműködési 
programmal kapcsolatos összes készpénzforgalom tekintetében. Ez a lehetőség egyszerűsítené 
az adminisztrációt és egyértelmű ellenőrzési nyomvonalat jelentene.
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