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Módosítás 1
Derek Vaughan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
végrehajtásához kapcsolódó hibaszint az 
elmúlt évek során fokozatosan csökkent; 
megjegyzi azonban, hogy a regionális 
politika továbbra is azon területek egyike, 
amelyeknél a hiba különösen gyakori, a 
Számvevőszék által 2011-re vonatkozóan 
ellenőrzött 168 ERFA- és kohéziós 
politikai kifizetésből 98-at, valamint a 160 
ESZA-kifizetésből 70-et jellemeztek 
különféle hibák;

1. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
végrehajtásához kapcsolódó hibaszint az 
elmúlt évek során fokozatosan csökkent; 
hangsúlyozza a hiba és a csalás közötti 
különbséget, valamint hogy a tagállamok 
jelentései szerint a 2007–2013-as időszak 
során a hibáknak mindössze 0,6%-a volt 
az ERFA-val, a Kohéziós Alappal, illetve 
az ESZA-val kapcsolatos csalás 
következménye; megjegyzi azonban, hogy 
a regionális politika továbbra is azon 
területek egyike, amelyeknél a hiba 
különösen gyakori, a Számvevőszék által 
2011-re vonatkozóan ellenőrzött 168 
ERFA- és kohéziós politikai kifizetésből 
98-at, valamint a 160 ESZA-kifizetésből 
70-et jellemeztek különféle hibák; rámutat 
azonban arra, hogy ezek az adatok azzal is 
magyarázhatók, hogy a programok 
befejezése miatt 2011-ben 2010-hez képest 
kétszer annyi kifizetés történt;

Or. en

Módosítás 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a hiba akkor 
merül fel, ha a tranzakciót nem a jogi és 
szabályozási rendelkezéseknek 



PE504.157v01-00 4/11 AM\925214HU.doc

HU

megfelelően hajtják végre, és így az 
elszámolt (és visszatérített) kiadás 
szabálytalanná válik; a hiba nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy az összegek
eltűntek, elvesztek vagy kárba vesztek, sem 
pedig azt, hogy csalást követtek el;

Or. en

Módosítás 3
Derek Vaughan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli azonban, hogy nincs 
különbségtétel a súlyos és a kis hibák 
között, és egyes kis hibákat, mint például a 
formanyomtatványok nem megfelelő 
kitöltését ugyanúgy veszik számba, mint a 
túlfizetéshez vagy alulfizetéshez hasonló 
súlyos hibákat;

Or. en

Módosítás 4
Michael Theurer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. 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; támogatja a Bizottság azon 
elkötelezettségét, hogy erőfeszítéseit a 
legkockázatosabb programokra és 

2. 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; támogatja a Bizottság azon 
elkötelezettségét, hogy erőfeszítéseit a 
legkockázatosabb programokra és 
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tagállamokra összpontosítja, és 
várakozással tekint a megerősített 
ellenőrzési rendelkezéseknek a 2007–2013-
as programozási időszak végén 
megmutatkozó végső eredményei elébe;

tagállamokra összpontosítja, és 
várakozással tekint a megerősített 
ellenőrzési rendelkezéseknek a 2007–2013-
as programozási időszak végén 
megmutatkozó végső eredményei elébe; 
javasolja, hogy az ellenőrzési eljárás ne 
csak annak ellenőrzését foglalja 
magában, hogy a kiadás jogszerű-e, 
hanem azt is, hogy az hogyan hat a 
regionális gazdaságra;

Or. de

Módosítás 5
Derek Vaughan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. 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; támogatja a Bizottság azon 
elkötelezettségét, hogy erőfeszítéseit a 
legkockázatosabb programokra és 
tagállamokra összpontosítja, és
várakozással tekint a megerősített 
ellenőrzési rendelkezéseknek a 2007–2013-
as programozási időszak végén 
megmutatkozó végső eredményei elébe;

2. 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; támogatja a Bizottság azon 
elkötelezettségét, hogy az adminisztratív 
kapacitás megerősítése és szükség szerint 
megfelelő személyzet biztosítása 
érdekében erőfeszítéseit a kockázatoknak 
leginkább kitett programokra és 
tagállamokra összpontosítja; várakozással 
tekint a megerősített ellenőrzési 
rendelkezéseknek a 2007–2013-as 
programozási időszak végén 
megmutatkozó végső eredményei elébe;

Or. en

Módosítás 6
Derek Vaughan
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a finanszírozás 80%-
át tagállami szinten irányítják és hogy a 
Számvevőszék úgy találta, hogy a 
regionális politikai tranzakciókban talált 
hibák jelentős többségénél elegendő 
információ állt a tagállamok 
rendelkezésére, hogy maguk is felfedezzék 
e hibákat; ezért hangsúlyozza, hogy 
tagállami szinten kell végrehajtani az 
olyan intézkedéseket, mint az 
adminisztratív kapacitás javítása, a 
közbeszerzési és támogathatósági 
szabályok harmonizálása, valamint az 
egyszerűsítésre való összpontosítás és a 
kockázatalapú megközelítés;

Or. en

Módosítás 7
Derek Vaughan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a támogathatósági 
szabályoknak való megfelelés hiánya 
mellett a közbeszerzési szabályok 
megsértése továbbra is a szabálytalanságok 
leggyakoribb oka; felhívja a figyelmet a 
Bizottság és a Számvevőszék 
megközelítésében tapasztalható 
különbségre a közbeszerzési hibákhoz
kapcsolódó korrekciók alkalmazása terén, 
és kéri a módszer szabványosítását; utal a 
Bizottság azon erőfeszítéseire, hogy 
képzést és iránymutatást biztosítson annak 
érdekében, hogy helyi szinten javítsa a 
támogathatósági szabályokkal kapcsolatos 
ismereteket;

3. megjegyzi, hogy a támogathatósági 
szabályoknak való megfelelés hiánya 
mellett a közbeszerzési szabályok 
megsértése továbbra is a szabálytalanságok 
leggyakoribb oka; felhívja a figyelmet a 
Bizottság és a Számvevőszék 
megközelítésében tapasztalható 
különbségre a közbeszerzési 
szabálytalanságokhoz kapcsolódó 
korrekciók alkalmazása terén, és kéri a 
módszer szabványosítását; utal a Bizottság 
azon erőfeszítéseire, hogy képzést és 
iránymutatást biztosítson annak érdekében, 
hogy helyi szinten javítsa a 
támogathatósági szabályokkal kapcsolatos 
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ismereteket;

Or. en

Módosítás 8
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a támogathatósági 
szabályoknak való megfelelés hiánya 
mellett a közbeszerzési szabályok 
megsértése továbbra is a szabálytalanságok 
leggyakoribb oka; felhívja a figyelmet a 
Bizottság és a Számvevőszék 
megközelítésében tapasztalható 
különbségre a közbeszerzési hibákhoz 
kapcsolódó korrekciók alkalmazása terén, 
és kéri a módszer szabványosítását; utal a 
Bizottság azon erőfeszítéseire, hogy 
képzést és iránymutatást biztosítson annak 
érdekében, hogy helyi szinten javítsa a 
támogathatósági szabályokkal kapcsolatos 
ismereteket;

3. megjegyzi, hogy a támogathatósági 
szabályoknak való megfelelés hiánya 
mellett a közbeszerzési szabályok 
megsértése továbbra is a szabálytalanságok 
leggyakoribb oka; kéri a Bizottságot, hogy 
kezelje hatékony módon a Számvevőszék 
által az ERFA és a Kohéziós Alap 
projektjeinek végrehajtása tekintetében 
több alkalommal megállapított, a 
közbeszerzési szabályoknak való 
megfeleléssel kapcsolatos súlyos hibákat; 
felhívja a figyelmet a Bizottság és a 
Számvevőszék megközelítésében 
tapasztalható különbségre a közbeszerzési 
hibákhoz kapcsolódó korrekciók 
alkalmazása terén, és kéri a módszer 
szabványosítását; utal a Bizottság azon 
erőfeszítéseire, hogy képzést és 
iránymutatást biztosítson annak érdekében, 
hogy helyi szinten javítsa a 
támogathatósági szabályokkal kapcsolatos 
ismereteket;

Or. ro

Módosítás 9
Markus Pieper

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy a strukturális alapokból 
történő kifizetések tekintetében 
ellenőrizzék a feltételeknek és a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó kritériumoknak 
való megfelelést, hogy minden 
tagállamban biztosítsák a közbeszerzésre 
és a strukturális alapok forrásainak 
megfelelő felhasználására vonatkozó 
szabályok betartását; kéri, hogy csak 
akkor fizessék ki az összegeket a 
tagállamoknak, ha igazolják a vonatkozó 
szabályoknak való megfelelést;

Or. de

Módosítás 10
Markus Pieper

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a felfüggesztési politika szigorítására 
szólít fel, az Európai Szociális Alap 
kifizetései vonatkozásában már sikeresen 
alkalmazotthoz hasonlóan, azaz lehetővé 
téve az időben történő beavatkozást a 
strukturális alapok összegeinek bármifajta 
nem megfelelő felhasználásának 
megelőzése érdekében, és hogy már 
kezdettől fogva támogassák a Bizottság 
zérótolerancia-politikáját; azt ajánlja, 
hogy a Bizottság vegye fontolóra az 50/50-
es szabály alkalmazását a strukturális 
alapokból történő kifizetésekre 
vonatkozóan, vagy akár a 100%-os 
szabályt, ahogy az a mezőgazdaságban 
már bevett gyakorlat, és amely a 
tagállamoktól azt várja el, hogy saját 
forrásaikból fizessék vissza a nem 
megfelelően felhasznált összegek 100%-
át; 
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Or. de

Módosítás 11
François Alfonsi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja a Bizottság által a 
kifizetések tekintetében végrehajtott 
felfüggesztések és megszakítások 
szintjének növekedését; megjegyzi, hogy 
annak ellenére, hogy a Bizottság minden 
olyan esetben, amikor hibákat tárnak fel, 
módszeresen biztosítja a korrekciós 
intézkedések elindítását, a Számvevőszék 
véleménye szerint nincs biztosíték arra, 
hogy a korrekciós intézkedések 
megfelelően ellentételezik a feltárt hibákat, 
vagy hogy megelőzik a hibák 
megismétlődését;

5. megállapítja a Bizottság által a 
kifizetések tekintetében végrehajtott 
felfüggesztések és megszakítások 
szintjének növekedését; megjegyzi, hogy 
annak ellenére, hogy a Bizottság minden 
olyan esetben, amikor hibákat tárnak fel, 
módszeresen biztosítja a korrekciós 
intézkedések elindítását, a Számvevőszék 
véleménye szerint nincs biztosíték arra, 
hogy a korrekciós intézkedések 
megfelelően ellentételezik a feltárt hibákat, 
vagy hogy megelőzik a hibák 
megismétlődését; ezért a kifizetések 
felfüggesztésére vagy megszakítására 
vonatkozó eljárások jobb 
meghatározására és testreszabására szólít 
fel;

Or. fr

Módosítás 12
Derek Vaughan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja a Bizottság által a 
kifizetések tekintetében végrehajtott 
felfüggesztések és megszakítások 
szintjének növekedését; megjegyzi, hogy 
annak ellenére, hogy a Bizottság minden 
olyan esetben, amikor hibákat tárnak fel, 
módszeresen biztosítja a korrekciós 
intézkedések elindítását, a Számvevőszék 

5. megállapítja a Bizottság által a 
kifizetések tekintetében végrehajtott 
felfüggesztések és megszakítások 
szintjének növekedését; megjegyzi, hogy 
annak ellenére, hogy a Bizottság minden 
olyan esetben, amikor hibákat tárnak fel, 
módszeresen biztosítja a korrekciós 
intézkedések elindítását, a Számvevőszék 
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véleménye szerint nincs biztosíték arra, 
hogy a korrekciós intézkedések 
megfelelően ellentételezik a feltárt hibákat, 
vagy hogy megelőzik a hibák 
megismétlődését;

véleménye szerint nincs biztosíték arra, 
hogy a korrekciós intézkedések 
megfelelően ellentételezik a feltárt hibákat, 
vagy hogy megelőzik a hibák 
megismétlődését; hangsúlyozza, hogy a 
megfelelőbb koordináció biztosítása 
érdekében a tagállamoknak szorosabban 
együtt kell működniük a nemzeti ellenőrző 
hatóságokkal;

Or. en

Módosítás 13
Petru Constantin Luhan

Draft opinion
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja a Bizottság által a 
kifizetések tekintetében végrehajtott 
felfüggesztések és megszakítások 
szintjének növekedését; megjegyzi, hogy 
annak ellenére, hogy a Bizottság minden 
olyan esetben, amikor hibákat tárnak fel, 
módszeresen biztosítja a korrekciós 
intézkedések elindítását, a Számvevőszék 
véleménye szerint nincs biztosíték arra, 
hogy a korrekciós intézkedések 
megfelelően ellentételezik a feltárt hibákat, 
vagy hogy megelőzik a hibák 
megismétlődését;

5. megállapítja a Bizottság által a 
kifizetések tekintetében végrehajtott
felfüggesztések és megszakítások 
szintjének növekedését; megjegyzi, hogy 
annak ellenére, hogy a Bizottság minden 
olyan esetben, amikor hibákat tárnak fel, 
módszeresen biztosítja a korrekciós 
intézkedések elindítását, a Számvevőszék 
véleménye szerint nincs biztosíték arra, 
hogy a korrekciós intézkedések 
megfelelően ellentételezik a feltárt hibákat, 
vagy hogy megelőzik a hibák 
megismétlődését; úgy véli, hogy a 
tagállamokban végzett ellenőrzési 
eljárásokat fejleszteni kell, hogy a hibákat 
már az ellenőrzés első szintjén azonosítani 
tudják;

Or. ro

Módosítás 14
Markus Pieper

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a strukturális alapok 
helytelen felhasználásának esetei közül 
62%-ot már a tagállamokban fel lehetett 
volna tárni, és hogy ebben a tekintetben a 
nemzeti ellenőrző hatóságok rendkívüli 
módon alulteljesítenek, továbbá 
megjegyzi, hogy a vizsgált ellenőrző 
hatóságok 42%-a hiányosságokat 
mutatott, és csak „mérsékelt hatékonysági 
szinten” működött, különösen a 
közbeszerzések tekintetében;  ezért kéri a 
Bizottságot, hogy vállaljon fokozott 
felelősséget az ellenőrző hatóságok 
tanúsításában és ne hagyja e feladatot 
kizárólag a tagállamokra.

Or. de


