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Módosítás 1
Őry Csaba

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék folytatta 
a foglalkoztatás és szociális ügyek 
területének nagyszámú tranzakciómintán 
keresztül történő vizsgálatát; sajnálattal 
veszi tudomásul, hogy megnövekedett a 
hibaarány ezen a szakpolitikai területen: 
2012-ben 3,2% volt az előző évi 2,2%-hoz 
képest; megjegyzi, hogy ez a hibaarány 
még mindig a legalacsonyabb az összes 
szakpolitikai területen belül;

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék folytatta 
a foglalkoztatás és szociális ügyek 
területének nagyszámú tranzakciómintán 
keresztül történő vizsgálatát; sajnálattal 
veszi tudomásul, hogy megnövekedett a 
hibaarány ezen a szakpolitikai területen: 
2012-ben 3,2% volt az előző évi 2,2%-hoz 
képest; megjegyzi, hogy ez a hibaarány 
még mindig a legalacsonyabb az összes 
szakpolitikai területen belül; kéri a 
Számvevőszéket, hogy értékelje a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek 
területére vonatkozó azon költségvetési 
sorokat is, amelyek kevesebb pénzügyi 
előirányzattal rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 2
Őry Csaba

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. tudomásul veszi a Számvevőszék 
megfigyeléseit az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek 
alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
csökkentik a hibalehetőségeket és a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
terhet; üdvözli, hogy a mintául vett ESZA-
tranzakciók 26%-a már 2012-ben is élt 
ilyen módszerekkel2; támogatja az 
egyszerűsített költségelszámolási 
módszerek kiterjedtebb alkalmazását az 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék 
megfigyeléseit az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek 
alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
csökkentik a hibalehetőségeket és a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
terhet; tudomásul veszi, hogy a mintául 
vett ESZA-tranzakciók 26%-a már 2012-
ben is élt ilyen módszerekkel2;
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elkövetkező többéves pénzügyi 
időszakban;
__________________ __________________
2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, hiv.: 
Ares(2013)3470438978 – 2013. November
13., Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és 
Társadalmi Összetartozás Főigazgatósága, 
European Bizottság, 4. o.

2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund (Egyszerűsítés és 
túlszabályozás az Európai Szociális Alap 
vonatkozásában), hiv.: 
Ares(2013)3470438978 – 2013. november
13., Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, 
Európai Bizottság, 4. o.

Or. en

Módosítás 3
Őry Csaba

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudomásul veszi, hogy az egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek 
csökkenthetik a hibák gyakoriságát, 
ugyanakkor úgy véli, hogy ebben az 
esetben a szabályok helytelen 
alkalmazására nem derül fény.

Or. en


