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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
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit. Az e személyek azonosítását 
lehetővé tevő kritériumokat hozzá kellene 
igazítani a gazdasági és társadalmi 
körülmények változásaihoz. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Szerződés 317. cikke értelmében, 
illetve a megosztott irányítás 
összefüggésében meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 
Bizottság számára hatáskörének 
gyakorlását az Európai Unió általános 
költségvetésének végrehajtásában, és 
egyértelművé kell tenni a tagállamok 
együttműködéssel kapcsolatos feladatait.
E feltételek alkalmazása révén a 
Bizottságnak meg kell tudnia bizonyosodni 
arról, hogy a tagállamok jogszerűen és 
szabályosan, illetve az Európai 

(5) A Szerződés 317. cikke értelmében, 
illetve a megosztott irányítás 
összefüggésében meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 
Bizottság számára hatáskörének 
gyakorlását az Európai Unió általános 
költségvetésének végrehajtásában, és 
egyértelművé kell tenni a tagállamok 
együttműködéssel kapcsolatos feladatait. E 
feltételek alkalmazása révén a 
Bizottságnak meg kell tudnia bizonyosodni 
arról, hogy a tagállamok jogszerűen és 
szabályosan, illetve az Unió általános 
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Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló […] tanácsi rendelet (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
használják fel az alapot.

költségvetésére alkalmazandó költségvetési
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 (a 
költségvetési rendelet) értelmében a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvével összhangban használják fel az 
alapot. Amikor a Bizottság a költségvetés 
végrehajtását illetően látja el feladatát, 
egyre nagyobb mértékben kell 
teljesítményellenőrzéshez folyamodnia és 
ezt elő kell mozdítania.
____________
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezeknek az előírásoknak összhangban 
kell lenniük a költségvetési rendelet 
előírásaival, és garantálniuk kell azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az egyéb alkalmazandó 
uniós és nemzeti jogszabályoknak, 
különösen a leginkább rászoruló 
személyeknek juttatott termékek 
biztonságossága tekintetében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében olyan időben 
korlátozott intézkedéseket kell alkalmazni, 
amelyek lehetővé teszik az felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
számára a kifizetések megszakítását, 

(30) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében olyan időben 
korlátozott intézkedéseket kell alkalmazni, 
amelyek lehetővé teszik az felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
számára a kifizetések megszakítását, 
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amennyiben a bizonyítékokból arra lehet 
következtetni, hogy az irányítási és 
kontrollrendszer működésében jelentős 
hiányosságok tapasztalhatók, 
bizonyíthatóan kifizetési kérelemmel 
kapcsolatos szabálytalanság merült fel,
vagy elmarad a számlák vizsgálatához és 
elfogadásához szükséges dokumentumok 
benyújtása.

amennyiben a bizonyítékokból arra lehet 
következtetni, hogy az irányítási és 
kontrollrendszer működésében jelentős 
hiányosságok tapasztalhatók, 
bizonyíthatóan kifizetési kérelemmel 
kapcsolatos szabálytalanság merült fel, 
elmarad a számlák vizsgálatához és 
elfogadásához szükséges dokumentumok
benyújtása vagy jelentősen késik a 
projektek végrehajtása, és ha ténylegesen 
bebizonyosodik, hogy a projekt 
célkitűzéseit nem fogják elérni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik. Biztosítja, hogy az Unió 
területén egyetlen ember se éhezzen.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a leginkább 
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hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

rászorulók, és különösen a hajléktalanok 
és a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikkeket juttatnak.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió költségvetésének az alap 
számára juttatott részét a tagállamok és a 
Bizottság közötti megosztott irányítás 
keretében hajtják végre a költségvetési 
rendelet 55. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának megfelelően, a Bizottság 
kezdeményezésére végzett technikai 
segítségnyújtás kivételével, amelyet a 
költségvetési rendelet 55. cikke
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlen irányítás keretében hajtanak 
végre.

(1) Az Unió költségvetésének az alap 
számára juttatott részét a tagállamok és a 
Bizottság közötti megosztott irányítás 
keretében hajtják végre a költségvetési 
rendelet 58. cikke (1) bekezdése 
b) pontjának megfelelően, a Bizottság 
kezdeményezésére végzett technikai 
segítségnyújtás kivételével, amelyet a 
költségvetési rendelet 58. cikke
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlen irányítás keretében hajtanak 
végre.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottság, a tagállamok és a 
kedvezményezettek a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvét 
alkalmazzák a költségvetési rendelet
26. cikkének megfelelően.

(7) A Bizottság, a tagállamok és a 
kedvezményezettek a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvét 
alkalmazzák a költségvetési rendelet
30. cikkének megfelelően.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet hatálybalépésétől számított
három hónapon belül minden tagállam 
egy, a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó operatív programot nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következőket 
tartalmazza:

(1) E rendelet hatálybalépésétől számított
négy hónapon belül minden tagállam egy, a
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely 
a következőket tartalmazza:

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;
e leírás magában foglalja az újonnan 
rászorulóvá vált, negatív jövedelemmel 
rendelkező személyeket és a nettó negatív 
pozícióban levő ingatlantulajdonosokat;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb öt hónappal 
végrehajtási aktusok útján jóváhagyja az 
operatív programok módosítását, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették.

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb három
hónappal végrehajtási aktusok útján 
jóváhagyja az operatív programok 
módosítását, feltéve hogy a Bizottság által 
tett észrevételeket kielégítő módon 
figyelembe vették.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezenfelül évente legalább egy 
alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról.

A Bizottság ezenfelül évente legalább egy 
alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról. E 
tanácskozások eredményéről jelentést kell 
készíteni az Európai Parlament számára.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés kiválasztott 
orvosolni kívánt típusára, és figyelembe 
véve a szegénység és társadalmi 
kirekesztés, valamint az anyagi nélkülözés 
tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;

a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés kiválasztott 
orvosolni kívánt típusára, és figyelembe 
véve a szegénység és társadalmi 
kirekesztés, valamint az anyagi nélkülözés 
tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket, akárcsak a negatív 
jövedelemmel és vagyonnal rendelkezőket, 
valamint a leginkább rászorulókat és a 
szegénység veszélyének leginkább kitett 
személyeket;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és (2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
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2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről.
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről.
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor. A 
sablon, összhangban az értékelési 
célokkal, tiszteletben tartja az 
egyszerűsítés elvét.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a kapott eredmények 
eredményességéről és fenntarthatóságáról, 
valamint az alap hozzáadott értékének 
felmérése céljából. Az utólagos értékelést 
2023. december 31-ig kell befejezni.

A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a kapott eredmények 
eredményességéről és fenntarthatóságáról, 
valamint az alap hozzáadott értékének 
felmérése céljából, tekintettel a 
közelmúltban rászorulóvá vált, negatív 
jövedelemmel rendelkező személyekre és a 
negatív tőkével rendelkező 
ingatlantulajdonosokra. Az utólagos 
értékelést 2023. december 31-ig kell 
befejezni.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 

(3) Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a
könnyen megközelíthető és a nyilvánosság 
számára jól látható helyen, az élelmiszer, a 
termékek és a kísérő intézkedések 
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helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

biztosításának valamennyi helyszínén –
kivéve, ha az elosztás körülményei miatt 
erre nincs lehetőség – legalább egy
(minimum A3-as méretű) plakátot 
helyeznek el, amely tájékoztatást ad a 
műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról. A 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
gondoskodnak arról, hogy az idős és a 
fogyatékossággal élő személyek is 
hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hajléktalanoknak és a gyermekeknek 
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

(3) A leginkább rászoruló személyeknek 
és különösen a hajléktalanoknak és a 
gyermekeknek szánt élelmiszert és 
termékeket maguk a partnerszervezetek is 
beszerezhetik.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(o) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

(a) az élelmiszer, illetve leginkább 
rászoruló személyeknek és különösen a 
hajléktalanok vagy a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt alapvető 
fogyasztási cikkek beszerzésének 
költségei;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben egy közszervezet a
leginkább rászoruló személyek és 
különösen a hajléktalanok és a gyermekek 
számára szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Módosítás20

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által végrehajtási aktusok útján 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
létrehozott elektronikus
adatcsererendszeren keresztül történik. E 
végrehajtási aktusok a 60. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere az 59. 
cikknek megfelelően a Bizottság által, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
lefektetett feltételeknek és szabályoknak
megfelelően létrehozott elektronikus
adatcsere-rendszeren keresztül történik.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam ellenőrző hatóságként olyan 
nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól.

(4) A tagállam ellenőrző hatóságként olyan 
nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól. A nemzeti pénzügyi 
ellenőrző intézményt vagy a nemzeti 
számvevőszéket lehet ellenőrző 
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hatóságként kijelölni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) elkészíti a költségvetési rendelet
56. cikke (5) bekezdésének a) és 
b) pontjában említett igazgatási 
nyilatkozatot és éves összefoglalót.

e) elkészíti a költségvetési rendelet
59. cikke (5) bekezdésének a) és 
b) pontjában említett igazgatási 
nyilatkozatot és éves összefoglalót.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a költségvetési rendelet 56. cikke
(5) bekezdésének a) pontjában említett 
éves beszámolók elkészítése;

2. a költségvetési rendelet 59. cikke
(5) bekezdésének a) pontjában említett 
éves beszámolók elkészítése;

Módosítás24

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenőrző hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül az ellenőrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenőrzési 
stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia 
megállapítja az ellenőrzés módszerét, a 
műveletekből ellenőrzés céljára történő 
mintavétel módját és az ellenőrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két 
következő számviteli évre vonatkozóan. Az 
ellenőrzési stratégiát 2016-tól évente kell 
aktualizálni 2022-ig bezárólag. Kérésre az 
ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát 

(4) Az ellenőrző hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül az ellenőrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenőrzési 
stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia 
megállapítja az ellenőrzés módszerét, a 
műveletekből ellenőrzés céljára történő 
mintavétel módját és az ellenőrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két 
következő számviteli évre vonatkozóan. Az 
ellenőrzési stratégiát 2016-tól évente kell 
aktualizálni 2022-ig bezárólag. Kérésre az 
ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát 
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benyújtja a Bizottságnak. benyújtja a Bizottságnak. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felszólíthassa az ellenőrző hatóságot, hogy 
ez eszközöljön ellenőrzési stratégiáján 
olyan változtatásokat, amelyekre 
véleménye szerint szükség van az 
ellenőrzések nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési standardoknak megfelelő 
módon, helyesen történő végrehajtása 
érdekében. Ezáltal a Bizottság biztosítja, 
hogy a teljesítményellenőrzést kellőképpen 
figyelembe vették.

Módosítás25

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) a költségvetési rendelet 56. cikkének (5) 
bekezdése szerinti ellenőri véleményt;

a) a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) 
bekezdése szerinti ellenőri véleményt;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
fogadja el az ellenőrzési stratégia, az 
ellenőri vélemény és az éves ellenőrzési 
jelentés mintáit, valamint a
(4) bekezdésben említett mintavételi 
módszer részleteit. E végrehajtási aktusok
a 60. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárás szerint kerülnek 
elfogadásra.

(6) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén fogadja el az ellenőrzési 
stratégia, az ellenőri vélemény és az éves 
ellenőrzési jelentés mintáit, valamint a (4) 
bekezdésben említett mintavételi módszer 
részleteit. Ezek a felhatalmazáson alapuló
aktusok az 59. cikkben meghatározott
eljárás szerint kerülnek elfogadásra.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság előírhatja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és 
kontrollrendszereik eredményes 
működésének vagy a kiadások 
helyességének biztosításához a rendeletnek 
megfelelően.

(3) A Bizottság előírja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és 
kontrollrendszereik eredményes 
működésének vagy a kiadások 
helyességének biztosításához a rendeletnek 
megfelelően.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió költségvetési 
kötelezettségvállalásait az egyes operatív 
programok vonatkozásában a
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakban éves részletekben 
teljesítik. A Bizottság operatív programot 
jóváhagyó határozata képezi a 
költségvetési rendelet 81. cikke 
(2) bekezdése szerinti finanszírozási 
határozatot, és – az érintett tagállam 
értesítése után – az említett rendelet 
szerinti jogi kötelezettségvállalást.

Az Unió költségvetési 
kötelezettségvállalásait az egyes operatív 
programok vonatkozásában a
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakban éves részletekben 
teljesítik. A Bizottság operatív programot 
jóváhagyó határozata képezi a 
költségvetési rendelet 84. cikke 
(2) bekezdése szerinti finanszírozási 
határozatot, és – az érintett tagállam 
értesítése után – az említett rendelet 
szerinti jogi kötelezettségvállalást.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) ől 2022-ig bezárólag minden évben a 
számviteli időszak végét követő év február 
15-ig a kijelölt szervek a költségvetési 
rendelet 56. cikkének megfelelően az 

(1) ől 2022-ig bezárólag minden évben a 
számviteli időszak végét követő év február 
15-ig a kijelölt szervek a költségvetési 
rendelet 59. cikkének megfelelően az 
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alábbi dokumentumokat és információkat 
nyújtják be a Bizottságnak:

alábbi dokumentumokat és információkat 
nyújtják be a Bizottságnak:

dd) a 32. cikk szerint kijelölt érintett 
testületek hitelesített éves beszámolói, a 
költségvetési rendelet 56. cikkének (5) 
bekezdésében foglaltak szerint;

a) a 32. cikk szerint kijelölt érintett 
testületek hitelesített éves beszámolói, a 
költségvetési rendelet 59. cikkének (5) 
bekezdésében foglaltak szerint;

ee) a költségvetési rendelet 56. cikkének
(5) bekezdésében előírt igazgatási 
nyilatkozat;

b) a költségvetési rendelet 59. cikkének (5) 
bekezdésében előírt igazgatási nyilatkozat;

ff) valamennyi végrehajtott ellenőrzési 
zárójelentés és ellenőrzés éves 
összefoglalója, beleértve a hibák és 
hiányosságok jellegének és mértékének 
elemzését, valamint a végrehajtott vagy 
tervezett korrekciós intézkedéseket;

c) valamennyi végrehajtott ellenőrzési 
zárójelentés és ellenőrzés éves 
összefoglalója, beleértve a hibák és 
hiányosságok jellegének és mértékének 
elemzését, valamint a végrehajtott vagy 
tervezett korrekciós intézkedéseket;

gg) a kijelölt független ellenőrző szerv 
véleménye a költségvetési rendelet
56. cikkének (5) bekezdése szerint, az 
elvégzett ellenőrzésekben a véleményezett 
számviteli évre vonatkozóan tett 
megállapításokról szóló kísérő ellenőrzési 
jelentéssel együtt.

d) a kijelölt független ellenőrző szerv 
véleménye a költségvetési rendelet
59. cikkének (5) bekezdése szerint, az 
elvégzett ellenőrzésekben a véleményezett 
számviteli évre vonatkozóan tett 
megállapításokról szóló kísérő ellenőrzési 
jelentéssel együtt.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
műveletekre vonatkozó valamennyi 
alátámasztó dokumentum a Bizottság és az 
Európai Számvevőszék kérésére három
évig rendelkezésre álljon. Ez a hároméves
időszak a számlák 47. cikk szerinti 
bizottsági elfogadásáról szóló határozat 
évének december 31-én, illetve legkésőbb 
a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
műveletekre vonatkozó valamennyi 
alátámasztó dokumentum a Bizottság és az 
Európai Számvevőszék kérésére öt évig 
rendelkezésre álljon. Ez az ötéves időszak a 
végsőegyenleg-kifizetés napján kezdődik.

E hároméves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
megszakad.

Ezen ötéves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
megszakad.
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