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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
.../.../EU rendelet meghatározza az Unió 
éves költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó általános elveket. Ezért 
összhangot kell teremteni e rendelet és az 
ESZÁ-ra vonatkozó rendelkezések között.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézkedést támogató programért 
felelős hatóságok teljesítik az intézkedés 
igazgatására, ellenőrzésére és auditjára 
irányuló hatósági kötelezettségeiket, vagy 
pedig megállapodásokat kötnek azon 
tagállam hatóságaival, amelynek területén 
az intézkedés végrehajtására sor kerül, 
feltéve hogy teljesülnek a (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feltételek, 
valamint az intézkedés igazgatására, 
ellenőrzésére és auditjára irányuló 
kötelezettségek.

b) az intézkedést támogató programért 
felelős hatóságok teljesítik az intézkedés 
igazgatására, ellenőrzésére és auditjára 
irányuló hatósági kötelezettségeiket, vagy 
pedig megállapodásokat kötnek azon 
tagállam hatóságaival, amelynek területén 
az intézkedés végrehajtására sor kerül.

Indokolás

Egyeztetés a COM(2011)0615-el.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) […]/EU rendelet 59. cikkének
(3) bekezdésében említett kiadások mellett 
az infrastrukturális javak, ingatlan és föld 
vásárlása sem támogatható az ESZA 
forrásaiból.

(3) A(z) […]/EU rendelet 59. cikkének
(3) bekezdésében említett kiadások mellett 
az infrastrukturális javak, ingatlan és föld 
vásárlása sem támogatható az ESZA 
forrásaiból, tekintet nélkül azok értékére.

Indokolás

Egyeztetés a COM(2011)0615-el.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi ellenőrzés kizárólagos célja 
annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e azok 
a feltételek, amelyek a Bizottság által 
standard egységköltségek vagy 
átalányösszegek alapján teljesített 
visszatérítéseket szabályozzák.

A szükségesnek ítélt bármilyen pénzügyi 
ellenőrzés kizárólagos célja annak 
ellenőrzése, hogy teljesülnek-e azok a 
feltételek, amelyek a Bizottság által 
standard egységköltségek vagy 
átalányösszegek alapján teljesített 
visszatérítéseket szabályozzák.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozás ezen formáinak 
alkalmazása esetén az érintett tagállam 
saját számviteli gyakorlatát alkalmazhatja a 
műveletek támogatására. E rendelet és a(z) 
[…]/EU rendelet alkalmazásában e 
számviteli gyakorlatot és az azokon 
alapuló összegeket nem kell az 

A finanszírozás ezen formáinak 
alkalmazása esetén az érintett tagállam 
saját számviteli gyakorlatát alkalmazhatja a 
műveletek támogatására.
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audithatóság vagy a Bizottság által végzett 
ellenőrzésnek alávetni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
16. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadhasson el, amely 
meghatározza annak konkrét szabályait és 
feltételeit – beleértve a plafonértékeket is –
, hogy a tagállamok hogyan kérhetnek 
szakpolitikai garanciákat, biztosítva főként 
azt, hogy ezek használata ne vezessen a 
közszervezetek túlzott mértékű 
eladósodásához.

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
16. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadhasson el, amely 
meghatározza annak konkrét szabályait és 
feltételeit – beleértve a plafonértékeket is –
, hogy a tagállamok hogyan kérhetnek 
szakpolitikai garanciákat, biztosítva főként 
azt, hogy ezek használata ne vezessen a 
közszervezetek túlzott mértékű 
eladósodásához. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusnak összhangban kell 
lennie az Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
[...]/[...]/EU rendeletben meghatározott 
elvekkel.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA-alapok tagállami kezelésére 
vonatkozó közös mutatók:
- az ESZA-alapok kezelésével, 
jóváhagyásával és ellenőrzésével 
foglalkozó személyzet száma az egyes 
tagállamokban.
Valamennyi adatot a megfelelő NUTS-
szintek szerinti lebontásban kell megadni.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA forrásaiból támogatandó 
műveletek résztvevőire vonatkozó említett 
adatokat a(z) […]/EU rendelet 44. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében és 101. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
éves végrehajtási jelentések keretében kell 
benyújtani. Valamennyi adatot nemek 
szerinti lebontásban kell megadni.

Az ESZA forrásaiból támogatandó 
műveletek résztvevőire vonatkozó említett 
adatokat a(z) […]/EU rendelet 44. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében és 101. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
éves végrehajtási jelentések keretében kell 
benyújtani. Valamennyi adatot nemek és 
NUTS-szintek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
NUTS-szintek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi 
adatot nemek és NUTS-szintek szerinti 
lebontásban kell megadni.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
résztvevők reprezentatív mintája alapján, 
minden egyes prioritási tengely keretében 
össze kell gyűjteni. A minta belső 
érvényességét oly módon kell biztosítani, 
hogy az adatok a prioritási tengely szintjén 
általánosíthatók legyenek. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
résztvevők reprezentatív mintája alapján, 
minden egyes prioritási tengely keretében 
össze kell gyűjteni. A minta belső 
érvényességét oly módon kell biztosítani, 
hogy az adatok a prioritási tengely szintjén 
általánosíthatók legyenek. Valamennyi 
adatot nemek és NUTS-szintek szerinti 
lebontásban kell megadni.
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