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Módosítás 1
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra 
különösen bonyolult szabályok 
vonatkoznak, és az EU többi kiadási 
területétől eltérő módon működnek, ami 
miatt nagyobb mértékben van hibáknak 
kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy az 
összes EU-s kifizetés között a kohéziós 
kiadások tekintetében a legmagasabb a
hibaarány, ami 2009-ben több mint 5% 
volt, tudatában van annak, hogy a 
hibaarány csökkent 2008-hoz képest;

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra 
különösen bonyolult szabályok 
vonatkoznak, és az EU többi kiadási 
területétől eltérő módon működnek, ami 
miatt nagyobb mértékben van hibáknak 
kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kohéziós kiadások tekintetében a hibaarány 
2008-hoz képest 11%-kal csökkent, és 
2009-ben valamivel 5% felett állapodott 
meg;

Or. en

Módosítás 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra 
különösen bonyolult szabályok 
vonatkoznak, és az EU többi kiadási 
területétől eltérő módon működnek, ami 
miatt nagyobb mértékben van hibáknak 
kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy az 
összes EU-s kifizetés között a kohéziós 
kiadások tekintetében a legmagasabb a 
hibaarány, ami 2009-ben több mint 5% 
volt, tudatában van annak, hogy a 
hibaarány csökkent 2008-hoz képest;

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra 
különösen bonyolult szabályok 
vonatkoznak, és az EU többi kiadási 
területétől eltérő módon működnek, ami 
miatt nagyobb mértékben van hibáknak 
kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy az 
összes EU-s kifizetés között a kohéziós 
kiadások tekintetében a legmagasabb a 
hibaarány, ami 2009-ben több mint 5% 
volt; kiemeli ugyanakkor, hogy a 
hibaarány 2008-hoz képest jelentős 
mértékben csökkent;

Or. fr
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Módosítás 3
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra 
különösen bonyolult szabályok 
vonatkoznak, és az EU többi kiadási 
területétől eltérő módon működnek, ami 
miatt nagyobb mértékben van hibáknak 
kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy az 
összes EU-s kifizetés között a kohéziós 
kiadások tekintetében a legmagasabb a 
hibaarány, ami 2009-ben több mint 5% 
volt, tudatában van annak, hogy a 
hibaarány csökkent 2008-hoz képest;

1. megállapítja, hogy a kohéziós alapokra 
különösen bonyolult szabályok 
vonatkoznak, és az EU többi kiadási 
területétől eltérő módon működnek, ami 
miatt nagyobb mértékben van hibáknak 
kitéve; felhívja a figyelmet arra, hogy az 
összes EU-s kifizetés között a kohéziós 
kiadások tekintetében a legmagasabb a 
hibaarány, ami 2009-ben több mint 5% 
volt; tudatában van annak, hogy a 
hibaarány csökkent 2008-hoz képest, és 
további egyszerűsítést és technikai 
segítségnyújtást kér ezen a téren, a 
hatékonyabb végrehajtás biztosítása 
érdekében a tagállamok és a régiók 
számára;  emlékeztet arra, hogy a 
regionális igazgatásoknak olyan technikai 
ismeretekkel kell rendelkezniük, amelyek 
lehetővé teszik a rendelkezésükre 
bocsátott erőforrások hatékonyabb 
felhasználását; 

Or. pt

Módosítás 4
Jens Geier

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Regionális Politikai Főigazgatóság a 2009-
es éves tevékenységi jelentésre vonatkozó 
megbízhatósági nyilatkozatában azt állítja, 

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)
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hogy az érintett 79 program közül 38 
esetében a főigazgatóság nem rendelkezik 
a bejelentett kiadások 2009. évi 
visszatérítésének alapjául szolgáló ügyletek 
jogszerűségét és szabályszerűségét illető 
megfelelő bizonyossággal; további 
részleteket kér a 2009. évi visszatérítésekre 
vonatkozó hiányzó információkkal 
kapcsolatban; megállapítja, hogy a 
tagállamok kötelesek elegendő információt 
szolgáltatni éves tevékenységi 
jelentésükben, és kéri a Bizottságot, hogy 
javasoljon olyan esetekben alkalmazandó 
szankciókat, amikor a szolgáltatott 
információk nem teszik lehetővé a 
Bizottság számára, hogy meggyőződjön a 
jogszerűségről és a szabályszerűségről;

Or. en

Módosítás 5
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Regionális Politikai Főigazgatóság a 2009-
es éves tevékenységi jelentésre vonatkozó 
megbízhatósági nyilatkozatában azt állítja, 
hogy az érintett 79 program közül 38 
esetében a főigazgatóság nem rendelkezik 
a bejelentett kiadások 2009. évi 
visszatérítésének alapjául szolgáló ügyletek 
jogszerűségét és szabályszerűségét illető 
megfelelő bizonyossággal; további 
részleteket kér a 2009. évi visszatérítésekre 
vonatkozó hiányzó információkkal 
kapcsolatban; megállapítja, hogy a 
tagállamok kötelesek elegendő információt 
szolgáltatni éves tevékenységi 
jelentésükben, és kéri a Bizottságot, hogy 
javasoljon olyan esetekben alkalmazandó 
szankciókat, amikor a szolgáltatott 

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Regionális Politikai Főigazgatóság a 2009-
es éves tevékenységi jelentésre vonatkozó 
megbízhatósági nyilatkozatában azt állítja, 
hogy az érintett 79 program közül 38 
esetében a főigazgatóság nem rendelkezik 
a bejelentett kiadások 2009. évi 
visszatérítésének alapjául szolgáló ügyletek 
jogszerűségét és szabályszerűségét illető 
megfelelő bizonyossággal; további 
részleteket kér a 2009. évi visszatérítésekre 
vonatkozó hiányzó információkkal 
kapcsolatban; emlékeztet arra, hogy a 
tagállamok kötelesek elegendő információt 
szolgáltatni éves tevékenységi 
jelentésükben, és kéri a Bizottságot, hogy 
javasoljon olyan esetekben alkalmazandó 
szankciókat, amikor a szolgáltatott 
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információk nem teszik lehetővé a
Bizottság számára, hogy meggyőződjön a 
jogszerűségről és a szabályszerűségről;

információk nem teszik lehetővé a 
Bizottság számára, hogy megállapítsa a 
jogszerűséget és a szabályszerűséget;

Or. pl

Módosítás 6
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó kohéziós 
programokkal kapcsolatos szabályokat és 
irányítási rendszereket; megállapítja, hogy 
a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán 
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén;

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
megállapítja, hogy a költségvetési rendelet 
és a kohéziós szabályok összeegyeztetése 
kapcsán esetlegesen felmerülő bizonyos
problémák elkerülhetőek az 
elfogadhatósági szabályoknak a különféle 
szakpolitikák területén történő jobb 
egymáshoz igazítása révén;

Or. en

Módosítás 7
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó kohéziós 
programokkal kapcsolatos szabályokat és 
irányítási rendszereket; megállapítja, hogy 

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó 
szabályokat és irányítási rendszereket, és 
kiemeli, hogy e harmonizációnak a 
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a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán 
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén;

kohéziós politika esetében kell a 
legmélyrehatóbbnak lennie; megállapítja, 
hogy a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán 
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén;

Or. en

Módosítás 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó kohéziós 
programokkal kapcsolatos szabályokat és 
irányítási rendszereket; megállapítja, hogy 
a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán 
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén;

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó kohéziós 
programokkal kapcsolatos szabályokat és 
irányítási rendszereket, amennyiben 
bizonyított, hogy ez javulásokhoz vezethet, 
azonban meg kell őrizni azokat az 
eljárásokat, amelyek korábban 
hatékonynak bizonyultak; megállapítja, 
hogy a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán 
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén;

Or. fr
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Módosítás 9
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó kohéziós 
programokkal kapcsolatos szabályokat és 
irányítási rendszereket; megállapítja, hogy 
a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén;

5. a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatával összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
megosztott irányítás alá tartozó kohéziós 
programokkal kapcsolatos szabályokat és 
irányítási rendszereket; megállapítja, hogy 
a költségvetési rendelet és a kohéziós 
szabályok összeegyeztetése kapcsán 
esetlegesen felmerülő problémák 
elkerülhetőek az elfogadhatósági 
szabályoknak a különféle szakpolitikák 
területén történő jobb egymáshoz igazítása 
révén; úgy véli azonban, hogy az 
egyszerűsítés keretében – különösen a 
költségvetési rendelet felülvizsgálata 
esetén – elsőként a szabályok és az 
irányítási rendszerek hosszú távú 
megszilárdításával kell foglalkozni; 

Or. fr

Módosítás 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyék fontolóra a „bizalmi 
szerződés” elvének kidolgozását, amely 
csökkentené a hibák és a csalások elleni 
harc területén bizonyítottan hatékonyan 
fellépő rendszereket terhelő ellenőrzések 
súlyát;   

Or. fr
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