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Módosítás 1
Michael Theurer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy jelentős különbség 
van a hibatípusok között, és meg kell 
különböztetni egymástól a fontos hibákat, 
például a túlfizetést/alulfizetést vagy 
csalást, valamint a kisebb és 
adminisztratív jellegű hibákat, mivel a
tagállami jelentések szerint az ERFA, a
Kohéziós Alap és az ESZA programjai 
esetében a 2007–2013-as programozási 
időszakban csak a hibák 0,42%-a esetében 
volt szó csalásról;

2. emlékezteti a tagállamokat, hogy a
regionális politika terén a hibák által 
érintett tranzakciók 56%-ánál az Európai 
Számvevőszék úgy vélte, hogy a tagállami
hatóságok elegendő információval 
rendelkeztek ahhoz, hogy egy vagy több 
hibát még a kiadások Bizottság felé 
történő igazolása előtt feltárjanak és 
kijavítsanak;

Or. en

Módosítás 2
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy egy közbeszerzési 
eljárás során bekövetkezett bármely hiba 
esetén – nagyságától és súlyosságától 
függetlenül – a Számvevőszék az ezen 
eljárásra vonatkozó egész kiadást 
hibásnak nyilvánítja, akkor is, ha nem 
keletkezett pénzügyi veszteség és a projekt 
a tervek szerint megvalósult;

Or. en

Módosítás 3
Jan Olbrycht
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet a Bizottság és a 
Számvevőszék által a hibaarány 
kiszámításánál alkalmazott különböző 
megközelítésre azon tranzakciók esetében, 
melyeknél a Bizottság 
átalánykorrekciókkal számolt, és felszólít 
a módszertan szabványosítására;

Or. en

Módosítás 4
Michael Theurer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az ERFA, a Kohéziós 
Alap és az ESZA programjai esetében a
jelenlegi programozási időszakban a 2012 
végéig végrehajtott kumulatív pénzügyi 
korrekciók aránya 0,2% volt;

3. megjegyzi, hogy az ERFA, a Kohéziós 
Alap és az ESZA programjai esetében a
2012-ben végrehajtott pénzügyi korrekciók
és visszafizettetések összege több mint 3 
milliárd EUR, és hogy a szakpolitikai 
területek szerinti egyes összegek az 
ERFA-kifizetések 8,8%-át, a Kohéziós 
Alapból történt kifizetések 2,2%-át és az 
ESZA-kifizetések 3,8%-át teszik ki;

Or. en

Módosítás 5
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet a kohéziós politika 
irányítási rendszerének többéves jellegére, 
és hangsúlyozza, hogy a politika 
végrehajtásához kapcsolódó 
szabálytalanságok végső értékelése csak a 
programozási időszak lezárását követően 
lesz lehetséges;

Or. en

Módosítás 6
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási 
időszak új szabályait, amelyeket 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, 
és amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, mint az ellenőrző és igazoló 
hatóságok kijelölése, az ellenőrző 
hatóságok akkreditálása, a könyvvizsgálói 
vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi 
korrekciók és nettó pénzügyi korrekciók, 
az arányos ellenőrzés és az előzetes 
feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése.

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási 
időszak új szabályait, amelyeket 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, 
és amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, mint az ellenőrző és igazoló 
hatóságok kijelölése, az ellenőrző 
hatóságok akkreditálása, a könyvvizsgálói 
vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi 
korrekciók és nettó pénzügyi korrekciók, 
az arányos ellenőrzés és az előzetes 
feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése;
támogatja e tekintetben a fokozott 
eredményorientáltságot és a kohéziós 
politika tematikus összpontosítását is, 
amelynek célja a társfinanszírozással 
megvalósuló műveletek magas hozzáadott 
értékének biztosítása.

Or. en

Módosítás 7
Jan Olbrycht
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási 
időszak új szabályait, amelyeket 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, 
és amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, mint az ellenőrző és igazoló 
hatóságok kijelölése, az ellenőrző 
hatóságok akkreditálása, a könyvvizsgálói 
vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi 
korrekciók és nettó pénzügyi korrekciók, 
az arányos ellenőrzés és az előzetes 
feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése.

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási 
időszak új szabályait, amelyeket 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, 
és amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, mint az ellenőrző és igazoló 
hatóságok kijelölése, az ellenőrző 
hatóságok akkreditálása, a könyvvizsgálói 
vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi 
korrekciók és nettó pénzügyi korrekciók, 
az arányos ellenőrzés és az előzetes 
feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése;
szintén üdvözli a súlyos hiányosság 
meghatározását és az ismételt 
hiányosságokkal kapcsolatos korrekciók 
szintjének előre jelzett növelését;

Or. en

Módosítás 8
Michael Theurer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási 
időszak új szabályait, amelyeket 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, 
és amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, mint az ellenőrző és igazoló 
hatóságok kijelölése, az ellenőrző 
hatóságok akkreditálása, a könyvvizsgálói 
vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi 
korrekciók és nettó pénzügyi korrekciók, 
az arányos ellenőrzés és az előzetes 
feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése.

5. üdvözli a 2014–2020-as programozási 
időszak új szabályait, amelyeket 
együttdöntési eljárás keretében fogadtak el, 
és amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, mint az ellenőrző és igazoló 
hatóságok kijelölése, az ellenőrző 
hatóságok akkreditálása, a könyvvizsgálói 
vizsga és a számlák elfogadása, a pénzügyi 
korrekciók és nettó pénzügyi korrekciók, 
az arányos ellenőrzés és az előzetes 
feltételek, amelyek célja a hibaarány 
további csökkentésének elősegítése;
emlékeztet arra, hogy az ellenőrzésnek 
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teljesítményorientáltnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 9
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság közelmúltbeli 
közleményét, amely felvázolja a nettó 
pénzügyi korrekciók alkalmazására 
vonatkozó megközelítést a mezőgazdaság 
és a kohéziós politika terén a következő 
programozási időszakban; várja az 
irányítási és kontrollrendszerek 
működésének értékelését, az 
alkalmazandó pénzügyi korrekciók 
szintjének meghatározását, illetve az 
átalánykorrekciók alkalmazását 
szabályozó kritériumokra vonatkozó 
részletes szabályokat megállapító, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en


