
AM\803624HU.doc PE438.463v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2009/2068(DEC)

5.2.2010

MÓDOSÍTÁS:
1–4

Véleménytervezet
Ingeborg Gräßle
(PE430.428v01-00)

Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítés, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 
ügynökségek

(2009/2068(DEC))



PE438.463v01-00 2/5 AM\803624HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\803624HU.doc 3/5 PE438.463v01-00

HU

Módosítás 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy még mindig nem 
értékelhető a Bizottság strukturális alapok 
irányításának javítására irányuló cselekvési 
terve; kiemeli, hogy az ESZA-nál a 2000 
és 2006 közötti időszakban végrehajtott 
pénzügyi korrekciók 82%-a Olaszországot 
és Spanyolországot érintette; a hibák 
gyorsabb kiküszöbölése céljából, valamint 
a bevált és helytelen gyakorlatok példái 
révén a pénzeszközök megfelelő 
felhasználásának támogatása érdekében az 
érintett tagállamokkal együtt végrehajtandó 
célorientált erőfeszítéseket, valamint
lépcsőzetes tájékoztatási és szankcionáló
rendszert tart szükségesnek;

3. sajnálja, hogy még mindig nem 
értékelhető a Bizottság strukturális alapok 
irányításának javítására irányuló cselekvési 
terve; a hibák gyorsabb kiküszöbölése 
céljából, valamint a bevált és helytelen 
gyakorlatok példái révén a pénzeszközök 
megfelelő felhasználásának támogatása 
érdekében az érintett tagállamokkal együtt 
végrehajtandó célorientált erőfeszítéseket, 
valamint tájékoztatási rendszert tart 
szükségesnek;

Or. fr

Módosítás 2
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy a hibák szintje nem 
szükségszerűen utal csalásra, ezért a 
jövőben egyértelmű megkülönböztetést kér 
a csalási és hibaarányok között;

Or. en
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Módosítás 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy valamennyi tagállamtól átfogó 
beszámolót kapjon az ellenőrző szervek 
éves ellenőrzési jelentései és összefoglaló 
éves jelentések révén; a beszámolókészítési 
kötelezettség vizsgálatát kéri, hogy ne 
kerüljön sor az információk kétszeri 
bekérésére; a nemzeti közigazgatási és
ellenőrző szervek hiányzó vagy hiányos 
jelentéseit, valamint a költségvetési 
szabályzatokra vonatkozó 
minimumkövetelmények figyelmen kívül 
hagyását elfogadhatatlannak és 
büntetendőnek tartja; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
javaslatokat a meglévő jelentési 
kötelezettség javítására és kibővítésére, 
valamint szankcionáló intézkedésekre;

5. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy valamennyi tagállamtól átfogó 
beszámolót kapjon az ellenőrző szervek 
éves ellenőrzési jelentései és összefoglaló 
éves jelentések révén; a beszámolókészítési 
kötelezettség vizsgálatát kéri, hogy ne 
kerüljön sor az információk kétszeri 
bekérésére; a nemzeti közigazgatási és 
ellenőrző szervek hiányzó vagy hiányos 
jelentéseit, valamint a költségvetési 
szabályzatokra vonatkozó 
minimumkövetelmények figyelmen kívül 
hagyását elfogadhatatlannak és 
büntetendőnek tartja; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
javaslatokat a meglévő jelentési 
kötelezettség javítására és kibővítésére;

Or. fr

Módosítás 4
Marian Harkin

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megállapítja, hogy ezek az 
egyszerűsítési eljárások 
kulcsfontosságúak az igazgatási terhek 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
csökkentéséhez, hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell, hogy ezek az eljárások ne 
vezessenek nagyobb hibaarányhoz a 
jövőben;
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