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Módosítás 1
Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
strukturális alapokkal kapcsolatban a 
Bizottságnak jelentett szabálytalanságok 
aránya 2008-ban 2007-hez képest 6,7%-kal 
nőtt, amelyen belül a legtöbb 
szabálytalanság – csakúgy, mint a korábbi 
években – az ERFA és az ESZA kapcsán 
merült fel; örömmel veszi azonban 
tudomásul, hogy ezek pénzügyi vonzata 
27%-kal csökkent;

1. megállapítja, hogy a strukturális 
alapokkal kapcsolatban a Bizottságnak 
jelentett szabálytalanságok aránya 2008-
ban 2007-hez képest 6,7%-kal nőtt, 
amelyen belül a legtöbb szabálytalanság –
csakúgy, mint a korábbi években – az 
ERFA és az ESZA kapcsán merült fel;
örömmel veszi azonban tudomásul, hogy 
ezek pénzügyi vonzata 27%-kal csökkent;

Or. es

Módosítás 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az észlelt 
szabálytalanságok számának növekedése 
az ellenőrzési rendszerek javításával 
kapcsolatban a tagállamok által kifejtett 
erőfeszítéseknek tudható be, és bizonyos 
abban, hogy a strukturális alapokról szóló 
rendeletek által a 2007–2013 időszak 
vonatkozásában megállapított új 
rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének 
csökkenéséhez az elkövetkezendő években;

2. úgy véli, hogy az észlelt 
szabálytalanságok számának növekedése 
az ellenőrzési rendszerek javításával 
kapcsolatban a tagállamok által kifejtett 
erőfeszítéseknek tudható be, és bizonyos 
abban, hogy a strukturális alapokról szóló 
rendeletek által a 2007–2013 időszak 
vonatkozásában megállapított új 
rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének 
csökkenéséhez az elkövetkezendő években; 
ismételten szorgalmazza a tagállami 
számvevőszékek és más ellenőrző szervek 
általi fokozott ellenőrzést, ami e kereten 
belül az európai alapok felhasználásának 
átláthatósága irányába tett nagyobb lépést 
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és a visszaélések lehető legnagyobb 
mértékű korlátozását biztosítja;

Or. bg

Módosítás 3
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az észlelt 
szabálytalanságok számának növekedése 
az ellenőrzési rendszerek javításával 
kapcsolatban a tagállamok által kifejtett 
erőfeszítéseknek tudható be, és bizonyos 
abban, hogy a strukturális alapokról szóló 
rendeletek által a 2007–2013 időszak 
vonatkozásában megállapított új 
rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének 
csökkenéséhez az elkövetkezendő években;

2. úgy véli, hogy az észlelt 
szabálytalanságok számának növekedése 
az ellenőrzési rendszerek javításával 
kapcsolatban a tagállamok által kifejtett 
erőfeszítéseknek tudható be, és bizonyos 
abban, hogy a strukturális alapokról szóló 
rendeletek által a 2007–2013 időszak 
vonatkozásában megállapított új 
rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének 
csökkenéséhez az elkövetkezendő években; 
mindazonáltal megállapítja, hogy a 
Bizottság regionális politikáért, 
foglalkoztatásért, szociális kérdésekért és 
esélyegyenlőségét felelős főigazgatóságai 
által végzett – az igazgatási és ellenőrzési 
rendszerek tényleges működésére 
vonatkozó – értékelések 545 operatív 
program esetében arra a következtetésre 
jutottak, hogy 2008-ban a rendszereknek 
mindössze 31%-a működött jól, és hogy a 
tagállamoknak jelentős erőfeszítéseket 
kell tenniük az igazgatási és ellenőrzési 
rendszereik javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 4
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az észlelt 
szabálytalanságok számának növekedése 
az ellenőrzési rendszerek javításával 
kapcsolatban a tagállamok által kifejtett 
erőfeszítéseknek tudható be, és bizonyos 
abban, hogy a strukturális alapokról szóló 
rendeletek által a 2007–2013 időszak 
vonatkozásában megállapított új 
rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének 
csökkenéséhez az elkövetkezendő években;

2. úgy véli, hogy az észlelt 
szabálytalanságok számának növekedése 
az ellenőrzési rendszerek javításával 
kapcsolatban a tagállamok által kifejtett 
erőfeszítéseknek tudható be, és bizonyos 
abban, hogy a strukturális alapokról szóló 
rendeletek által a 2007–2013 időszak 
vonatkozásában megállapított új 
rendelkezések hozzá fognak járulni a 
szabálytalanságok szintjének 
csökkenéséhez az elkövetkezendő években; 
rámutat arra, hogy a szabálytalanságokra 
vonatkozó adatok tagállamok közötti 
korrekt összehasonlítására való tekintettel 
a Bizottság hangsúlyozta, hogy „a nagy 
szabálytalan összegek … nem feltétlenül 
jelentik azt, hogy az érintett országban 
több csalásra és szabálytalanságra került 
sor, mint más országokban. Ennek az oka 
a fokozott ellenőrzés is lehet.”1

Or. it

Módosítás 5
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós
politika keretében megvalósult 
visszatérítések esetében megközelítőleg
11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, 
hogy ez részben a bürokratikus ügyintézés 
miatt van így, és hangsúlyozza, hogy a
strukturális alapokra vonatkozó nemzeti 

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti a Számvevőszék 
által a kohéziós témakörben megállapított
11%-os hibaarányt; hangsúlyozza, hogy a
Számvevőszék által megállapított 
szabálytalanságok bizonyos helyzetekben 
csaláshoz vezethetnek, és ebben az 
összefüggésben szükségesnek tartja, hogy 

                                               
1 SEC(2009)1003, 87. o.



PE430.961v01-00 6/13 AM\799131HU.doc

HU

és közösségi szabályozási keret 
egyszerűsítése, különösen az irányítási és 
nyomon követési folyamatokat illetően 
kiemelkedő fontosságú a teljesítmény 
javítása érdekében;

következetesen törekedjenek a hibaarány 
csökkentésére;

Or. pl

Módosítás 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós 
politika keretében megvalósult 
visszatérítések esetében megközelítőleg 
11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, 
hogy ez részben a bürokratikus ügyintézés 
miatt van így, és hangsúlyozza, hogy a 
strukturális alapokra vonatkozó nemzeti 
és közösségi szabályozási keret 
egyszerűsítése, különösen az irányítási és 
nyomon követési folyamatokat illetően 
kiemelkedő fontosságú a teljesítmény 
javítása érdekében;

3. tudomásul veszi a 2008. évi 
költségvetés, amely a Románia és 
Bulgária csatlakozását megelőző 
időszaknak felel meg, és így az uniós 
szintű hatályos előírások és rendeletek 
egyszerűsítésére vonatkozó legutóbbi 
fejleményeket nem veszi figyelembe,
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós 
politika keretében megvalósult 
visszatérítések esetében megközelítőleg 
11%-os hibaarány mutatkozik;

Or. ro

Módosítás 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós 
politika keretében megvalósult 

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós 
politika keretében megvalósult 
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visszatérítések esetében megközelítőleg 
11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, 
hogy ez részben a bürokratikus ügyintézés
miatt van így, és hangsúlyozza, hogy a 
strukturális alapokra vonatkozó nemzeti és 
közösségi szabályozási keret 
egyszerűsítése, különösen az irányítási és 
nyomon követési folyamatokat illetően 
kiemelkedő fontosságú a teljesítmény 
javítása érdekében;

visszatérítések esetében megközelítőleg 
11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, 
hogy ez részben a bürokratikus ügyintézés
– különösen a pályázati felhívás feltételei 
miatt –van így, és hangsúlyozza, hogy a 
strukturális alapokra vonatkozó nemzeti és 
közösségi szabályozási keret 
egyszerűsítése, különösen az irányítási és 
nyomon követési folyamatokat illetően 
kiemelkedő fontosságú a teljesítmény 
javítása érdekében;

Or. de

Módosítás 8
Ricardo Cortés Lastra

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós 
politika keretében megvalósult 
visszatérítések esetében megközelítőleg 
11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, 
hogy ez részben a bürokratikus ügyintézés 
miatt van így, és hangsúlyozza, hogy a 
strukturális alapokra vonatkozó nemzeti és 
közösségi szabályozási keret 
egyszerűsítése, különösen az irányítási és 
nyomon követési folyamatokat illetően 
kiemelkedő fontosságú a teljesítmény 
javítása érdekében;

3. tudomásul veszi a 2008. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló számvevőszéki 
jelentést, és helyteleníti, hogy a kohéziós 
politika keretében megvalósult 
visszatérítések esetében megközelítőleg 
11%-os hibaarány mutatkozik; úgy véli, 
hogy ez részben a bürokratikus ügyintézés 
miatt van így, és hangsúlyozza, hogy a 
strukturális alapokra vonatkozó nemzeti és 
közösségi szabályozási keret 
egyszerűsítése, különösen az irányítási és 
nyomon követési folyamatokat illetően 
kiemelkedő fontosságú a teljesítmény 
javítása érdekében; figyelembe veszi 
azonban azt a körülményt, hogy a 2008. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
európai számvevőszéki jelentésben a 2007 
és 2013 közötti időszakot, amelynek során 
az ellenőrzési mechanizmusokat 
átalakították, nem vizsgálják;

Or. es
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Módosítás 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri, hogy a strukturális alapok 
tényleges igénybevétele jelentős 
kihívásokkal párosult, különösen az új 
tagállamok számára, mivel ezen 
országoknak szigorú és gyakran bonyolult 
követelményeknek kell megfelelniük ezen 
eszközök felhasználása érdekében; ezért 
üdvözli azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket e tagállamok tettek a 
felhasználási kapacitásuk fokozása 
érdekében, és felhívja e tagállamokat, 
hogy ezen erőfeszítéseiket növeljék annak 
érdekében, hogy méltányos határidőn 
belül kézzelfogható eredményekhez 
jussanak;

Or. en

Módosítás 10
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ezenkívül tudomásul veszi, hogy a 
2008. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló európai számvevőszéki jelentés 
szerint a becsült hibaarány nagy része 
támogathatósági hibákra vezethető vissza;
hangsúlyozza, hogy e hibakockázatok egy 
részének, mint például a támogathatósági 
kérdéseknek és a közbeszerzési szabályok 
megsértésének nemcsak a Bizottság 
ellenőrzési tevékenységének részét kell 
képezniük, hanem a Bizottságnak erre 
vonatkozóan a tagállamok és azok 
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regionális és helyi hatóságai számára 
előrelátó iránymutatásokat is kellene 
készítenie, amely iránymutatásokban 
ismertetik, hogy ezeket az előírásokat 
hogyan kell korrekt módon felhasználni;

Or. en

Módosítás 11
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. tudomásul veszi a számvevőszéki 
jelentés 6. bekezdésének 17. pontjában 
található észrevételre adott választ, 
amelyben a Bizottság kifejti, hogy a 
mennyiségileg meghatározhatóan nagy 
hibákkal terhelt projektek legtöbbje 
mindössze három országra korlátozódik, 
és nyomatékosan felhívja Bizottságot, 
hogy ezen tagállamokkal szemben hozzon 
megfelelő segítségnyújtási intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 12
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. nyomatékosan utal arra, hogy a 
Bizottság korlátoznia kell  a Számvevőszék 
által feltárt gyakorlatot, amely szerint a 
tagállamok a nem támogatható 
kiadásokat hatékony utólagos ellenőrzés 
nélkül cserélik új kiadásokra,amelyek 
szintén nem támogathatók;



PE430.961v01-00 10/13 AM\799131HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 13
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli „Az elfogadható hibakockázat 
fogalmának egységes értelmezése” című, 
2008. december 16-i bizottsági közleményt 
(COM(2008)0866), valamint az AFIS-
rendszer egyre elterjedtebb használatából 
adódó szabálytalanságok jelentési 
rendszerének összehangolása terén néhány 
tagállamban elért előrelépést;

5. üdvözli „Az elfogadható hibakockázat 
fogalmának egységes értelmezése” című, 
2008. december 16-i bizottsági közleményt 
(COM(2008)0866), és osztja azt a 
véleményt, amely szerint az egyes 
ágazatokra a mindenkori jellemzők és 
előírások megfelelő figyelembevételével 
különböző elfogadható hibahatárokat kell 
megállapítani; egyetért a strukturális 
alapokra vonatkozó 5%-os elfogadható 
hibaaránnyal, azonban ajánlja, hogy 
olyan innovatív projektekre vonatkozóan, 
amelyek a kísérleti jellegük miatt nagyobb 
mértékben ki vannak téve 
hibakockázatnak, nagyobb tűréshatárt 
ismerjenek el annak érdekében, hogy e 
projektek potenciálját ne korlátozzák;

Or. it

Módosítás 14
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az AFIS-rendszer egyre 
elterjedtebb használatából adódóan a 
szabálytalanságok jelentési rendszereinek 
összehangolása terén néhány tagállamban 
elért előrelépést; a jó eredményekre –
amelyeket eddig elektronikus jelentéstételi 
rendszerekkel értek el az adatminőség és a 
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jelentéstételi határidők betartása 
tekintetében – való tekintettel felhívja 
azokat a tagállamokat, amelyek még nem 
rendelkeznek ilyen rendszerekkel, hogy a 
lehető leghamarabb tegyenek szert ilyen 
rendszerekre;

Or. it

Módosítás 15
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy felelősségük teljes tudatában lépjenek 
fel és fokozzák erőfeszítéseiket a 
szabálytalanságok, ügyintézési hibák és 
hiányosságok felszámolása érdekében, és a 
szabálytalanság és az esetleges csalás 
fogalmának határozottabb szétválasztására 
szólít fel.

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy felelősségük teljes tudatában lépjenek 
fel és fokozzák erőfeszítéseiket a 
szabálytalanságok, ügyintézési hibák és 
hiányosságok felszámolása érdekében, és a 
szabálytalanság, a hiba és az esetleges 
csalás fogalmának határozottabb 
szétválasztására szólít fel.

Or. pl

Módosítás 16
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy felelősségük teljes tudatában lépjenek 
fel és fokozzák erőfeszítéseiket a 
szabálytalanságok, ügyintézési hibák és 
hiányosságok felszámolása érdekében, és a 
szabálytalanság és az esetleges csalás 
fogalmának határozottabb szétválasztására 
szólít fel.

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy felelősségük teljes tudatában lépjenek 
fel és fokozzák erőfeszítéseiket a 
szabálytalanságok, ügyintézési hibák és 
hiányosságok felszámolása érdekében, és a 
szabálytalanság és az esetleges csalás 
fogalmának határozottabb szétválasztására 
szólít fel; felhívja a tagállamokat, hogy az 
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igazságügyi reformot gyorsabban 
mozdítsák elő, és erősítsék meg a csalás 
elleni harcot, valamint nyomatékosan 
felhívja a Bizottságot, hogy 
szabálytalanságok feltárása esetén hozzon 
kiigazító intézkedéseket, és biztosítsa, 
hogy ezen intézkedésekből ne adódjanak 
újabb hibák;

Or. en

Módosítás 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. bírálja, hogy a kevés különösen 
érintett tagállamot korábban nem 
nevezték meg, és nem szankcionálták 
azokat; az ismételten feltűnővé vált 
tagállamok esetében sürgősen 
szükségesnek tartja a Bizottság, a 
Számvevőszék, az OLAF és a Parlament 
adott államra vonatkozó különleges 
vizsgálati és ellenőrzési mechanizmusait;

Or. de

Módosítás 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot és a 
Számvevőszéket, hogy szigorúbban 
ellenőrizzék az uniós strukturális 
alapokból származó támogatások nemzeti 
közzétételi kötelezettségeit; ennek kapcsán 
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felhívja a Bizottságot, hogy a támogatások 
jogszerűségét a strukturális rendeletek 
után is intenzívebben ellenőrizze;

Or. de


