
AM\891021HU.doc PE480.806v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/2201(DEC)

2.2.2012

MÓDOSÍTÁS:
1 - 15

Véleménytervezet
Deutsch Tamás
(PE478.709v01-00)

A 2010-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítés: Az EU általános 
költségvetése, III. szakasz – Bizottság
(2011/2201(DEC))



PE480.806v01-00 2/10 AM\891021HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\891021HU.doc 3/10 PE480.806v01-00

HU

Módosítás 1
François Alfonsi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a regionális politika a 
hibáknak leginkább kitett politikai 
területek egyike az uniós kifizetések 
tekintetében, hiszen a Számvevőszék által 
ellenőrzött 243 kifizetés 49%-ában 
találtak hibát; hangsúlyozza, hogy a 2000–
2006-os programozási időszakban észlelt 
hibaarányhoz képest csökkent a hibák 
száma, és hogy a hibák csak egy részének 
lesznek pénzügyi következményei;

2. hangsúlyozza, hogy a 2000–2006-os 
programozási időszakban észlelt 
hibaarányhoz képest igen jelentős 
mértékben csökkent a hibák száma, és 
hogy a hibák csak egy részének lesznek 
pénzügyi következményei;

Or. fr

Módosítás 2
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a regionális politika a 
hibáknak leginkább kitett politikai 
területek egyike az uniós kifizetések 
tekintetében, hiszen a Számvevőszék által 
ellenőrzött 243 kifizetés 49%-ában találtak 
hibát; hangsúlyozza, hogy a 2000–2006-os 
programozási időszakban észlelt 
hibaarányhoz képest csökkent a hibák 
száma, és hogy a hibák csak egy részének 
lesznek pénzügyi következményei;

2. sajnálja, hogy a regionális politika a 
hibáknak kitett politikai területek egyike az 
uniós kifizetések tekintetében, hiszen a 
Számvevőszék által ellenőrzött 243 
kifizetés 49%-ában találtak hibát; 
ugyanakkor megjegyzi, hogy csak a hibák 
egy részének lesznek pénzügyi 
következményei, és hogy a 49%-os 
gyakoriság alacsonyabb a 2006–2006-os 
időszakban észleltnél; hangsúlyozza, hogy 
a 2000–2006-os programozási időszakban 
észlelt hibaarányhoz képest csökkent a 
hibák aránya;

Or. en
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Módosítás 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a regionális politika a 
hibáknak leginkább kitett politikai 
területek egyike az uniós kifizetések 
tekintetében, hiszen a Számvevőszék által 
ellenőrzött 243 kifizetés 49%-ában találtak 
hibát; hangsúlyozza, hogy a 2000–2006-os 
programozási időszakban észlelt 
hibaarányhoz képest csökkent a hibák 
száma, és hogy a hibák csak egy részének 
lesznek pénzügyi következményei;

2. sajnálja, hogy a regionális politika a 
hibáknak leginkább kitett politikai 
területek egyike az uniós kifizetések 
tekintetében, hiszen a Számvevőszék által 
ellenőrzött 243 kifizetés 49%-ában találtak 
hibát; hangsúlyozza, hogy a 2000–2006-os 
programozási időszakban észlelt 
hibaarányhoz képest csökkent a hibák 
száma, és hogy a hibák csak egy részének 
lesznek pénzügyi következményei; felhívja 
a Bizottságot annak elérésére, hogy a 
hibaarány folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutasson;

Or. en

Módosítás 4
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet rá, hogy hiba akkor 
történik, ha valamely ügyletet nem a jogi 
és szabályozási előírásoknak megfelelően 
hajtanak végre, aminek következtében a 
bejelentett (és megtérített) kiadás 
szabálytalannak tekintendő; megjegyzi 
továbbá, hogy a hiba nem feltétlenül 
jelenti a források eltűnését, elvesztését 
vagy elpazarlását, illetve csalás 
fennállását;

Or. en
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Módosítás 5
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a Számvevőszék és a 
Bizottság eltérő megközelítésmódot 
alkalmaz a hibák számszerűsítésére;
felszólít a módszertan összehangolására 
az átláthatóság biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megállapítja, hogy a számvevőszéki 
közlemény pontatlan az elmúlt évek 
legvalószínűbb hibaarányát illetően, és 
tudomásul veszi a Számvevőszék 
számításai szerinti alacsonyabb 
hibahatárra, illetve átlagos hibahatárra 
való hivatkozásokat; egyértelmű és 
következetes módszertan alkalmazását 
szorgalmazza e tekintetben annak 
érdekében, hogy össze lehessen 
hasonlítani és megbízhatóan lehessen 
elemezni a számok több évre visszamenő 
alakulását;

Or. en
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Módosítás 7
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a közbeszerzési 
szabályoknak és a támogathatósági 
szabályoknak való meg nem felelés teszi ki 
a becsült hibaarány nagy részét (31%, 
illetve 43%); tudomásul veszi ennek 
kapcsán a Számvevőszék további 
egyszerűsítési lehetőségek feltárására 
vonatkozó ajánlását;

3. megjegyzi, hogy a közbeszerzési 
szabályoknak és a támogathatósági 
szabályoknak való meg nem felelés teszi ki 
a becsült hibaarány nagy részét (31%, 
illetve 43%); tudomásul veszi ennek 
kapcsán a Számvevőszék további 
egyszerűsítési lehetőségek feltárására 
vonatkozó ajánlását; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak egyszerűsítenie kell a 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy az eljárások felhasználóbarátabbá 
váljanak, és ne riasszák el a lehetséges 
kedvezményezetteket a projektekben való 
részvételtől; felszólítja a tagállamokat, 
hogy egyszerűsítsék nemzeti 
rendelkezéseiket, amelyek nagyon 
gyakran olyan adminisztratív terheket 
határoznak meg, amelyeket az uniós 
szabályok nem írnak elő;

Or. en

Módosítás 8
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a közbeszerzési 
szabályoknak és a támogathatósági 
szabályoknak való meg nem felelés teszi ki 
a becsült hibaarány nagy részét (31%, 
illetve 43%); tudomásul veszi ennek 
kapcsán a Számvevőszék további 
egyszerűsítési lehetőségek feltárására 
vonatkozó ajánlását;

3. megjegyzi, hogy a közbeszerzési 
szabályoknak és a támogathatósági 
szabályoknak való meg nem felelés teszi ki 
a becsült hibaarány nagy részét (31%, 
illetve 43%); tudomásul veszi ennek 
kapcsán a Számvevőszék további 
egyszerűsítési lehetőségek feltárására 
vonatkozó ajánlását; ezért kéri annak 
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elemzését, hogy fokozni kell-e a technikai 
támogatást, és hogy mindenképpen fenn 
kell-e tartani a teljes működési kapacitást 
a pénzügyi felügyelet tekintetében;

Or. es

Módosítás 9
François Alfonsi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ezért úgy véli, hogy komoly 
erőfeszítésekre van szükség e hibaarány 
további csökkentése érdekében;

Or. fr

Módosítás 10
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja a pénzügyi konstrukciók 
végrehajtása terén tapasztalható 
hiányosságokat, különös tekintettel a 
szabályozási előírások be nem tartására az 
operatív programokból az ezeket az 
eszközöket végrehajtó alapokba történő 
átutalások során, valamint a hatályos 
beszámolási és ellenőrzési követelmények 
terén fennálló hiányosságokat;

4. sajnálja a pénzügyi konstrukciók 
végrehajtása terén tapasztalható 
hiányosságokat, különös tekintettel a 
szabályozási előírások be nem tartására az 
operatív programokból az ezeket az 
eszközöket végrehajtó alapokba történő 
átutalások során, valamint a hatályos 
beszámolási és ellenőrzési követelmények 
terén fennálló hiányosságokat; megjegyzi, 
hogy a pénzügyi tervezési eszközökben 
rejlő lehetőségeket tovább kell fejleszteni, 
hogy lehetővé váljon a minőségi stratégiai 
projektek kidolgozása, illetve a 
magánszereplők, különösen a kkv-k és a 
magántőke európai projektekbe való 
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bevonása; felhívja a Bizottságot, hogy 
egyszerűsítse ezen eszközök szabályait, 
mivel jelenlegi összetettségük korlátozza 
használatukat;

Or. en

Módosítás 11
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja a pénzügyi konstrukciók 
végrehajtása terén tapasztalható 
hiányosságokat, különös tekintettel a 
szabályozási előírások be nem tartására az 
operatív programokból az ezeket az
eszközöket végrehajtó alapokba történő 
átutalások során, valamint a hatályos 
beszámolási és ellenőrzési követelmények 
terén fennálló hiányosságokat;

4. sajnálja a pénzügyi konstrukciók 
végrehajtása terén tapasztalható 
hiányosságokat, különös tekintettel a
szabályozási előírások be nem tartására az 
operatív programokból az ezeket az 
eszközöket végrehajtó alapokba történő 
átutalások során, valamint a hatályos 
beszámolási és ellenőrzési követelmények 
terén fennálló hiányosságokat; alaposabb 
elemzéseket javasol ezen eszközök és az 
iránymutatások végrehajtásra gyakorolt 
tényleges hatásának feltérképezése 
érdekében;

Or. es

Módosítás 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja a pénzügyi konstrukciók 
végrehajtása terén tapasztalható 
hiányosságokat, különös tekintettel a 
szabályozási előírások be nem tartására az 
operatív programokból az ezeket az 
eszközöket végrehajtó alapokba történő 

4. sajnálja a pénzügyi konstrukciók 
végrehajtása terén tapasztalható 
hiányosságokat, különös tekintettel a 
szabályozási előírások be nem tartására az 
operatív programokból az ezeket az 
eszközöket végrehajtó alapokba történő 
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átutalások során, valamint a hatályos 
beszámolási és ellenőrzési követelmények 
terén fennálló hiányosságokat;

átutalások során, valamint a hatályos 
beszámolási és ellenőrzési követelmények 
terén fennálló hiányosságokat; felszólítja a 
tagállamokat, hogy tegyenek eleget 
jelentéstételi kötelezettségeiknek;

Or. en

Módosítás 13
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a hibás tranzakciók 
nagy része esetén a tagállami hatóságok 
rendelkeztek elegendő információval a 
hibák észleléséhez és kijavításához a 
tanúsítást megelőzően.

5. megjegyzi, hogy a hibás tranzakciók 
nagy része esetén a tagállami hatóságok 
rendelkeztek elegendő információval a 
hibák észleléséhez és kijavításához a 
tanúsítást megelőzően; felhívja a 
Bizottságot, hogy célzott 
műhelyértekezletekkel, 
iránymutatásokkal, a bevált gyakorlatok 
terjesztésével és az irányításért felelős 
tisztségviselők képzésével fokozza az 
irányító hatóságoknak nyújtott 
támogatást, tekintettel arra, hogy a hibák 
többsége az első szintű ellenőrzés során 
következik be; megjegyzi, hogy be kell 
vezetni az irányító hatóságoknak szóló 
képzési intézkedések tényleges átadásának 
folyamatos figyelemmel kísérését annak 
ellenőrzése érdekében, hogy valóban 
végbemegy-e a tudás átadása, különös 
tekintettel a helyi szintre;

Or. en

Módosítás 14
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a hibás tranzakciók 
nagy része esetén a tagállami hatóságok 
rendelkeztek elegendő információval a 
hibák észleléséhez és kijavításához a 
tanúsítást megelőzően.

5. megjegyzi, hogy a hibás tranzakciók 
nagy része esetén a tagállami hatóságok 
rendelkeztek elegendő információval a 
hibák észleléséhez és kijavításához a 
tanúsítást megelőzően; sürgeti, hogy 
vezessenek be korrekciós 
mechanizmusokat, ideértve a 
gondatlanság nyilvánvaló eseteinek 
szankcionálását.

Or. es

Módosítás 15
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság magyarázatát, 
amely szerint most először a hibák 
túlnyomó része mindössze három 
tagállamban összpontosult, és csak 
néhány operatív programot érintett.

Or. en


