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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
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 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló […] tanácsi rendelet 1(a
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
használják fel az alapot.

(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 
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 , ,  .o.. 1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Or. en
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Módosítás 2

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.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 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 ingatlannal 
rendelkezőket;

Or. en
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Módosítás 4

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.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

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;

Or. en

Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere az 59. 
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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.

cikknek megfelelően a Bizottság által, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
lefektetett feltételeknek és szabályoknak
megfelelően létrehozott elektronikus
adatcsere-rendszeren keresztül történik.

Or. en

Módosítás7

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 
benyújtja a Bizottságnak.

(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 
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.

Or. en



PA\927264HU.doc 7/9 PE505.992v01-00

HU

Módosítás8

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – r 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;

Or. en

Módosítás 9

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.

Or. en

Módosítás 10

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 

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

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012-től 2022-ig bezárólag minden 
évben a számviteli időszak végét követő év 
február 15-ig a kijelölt szervek a 
költségvetési rendelet 56. cikkének 
megfelelően az alábbi dokumentumokat és 
információkat nyújtják be a Bizottságnak:

1. 2015-től 2022-ig bezárólag minden 
évben a számviteli időszak végét követő év 
február 15-ig a kijelölt szervek a 
költségvetési rendelet 59. cikkének 
megfelelően az 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.

Or. en
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Módosítás 12

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.

Or. en


