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MÓDOSÍTÁSOK

a Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiadásokra vonatkozó felülvizsgált vagy 
új javaslatok benyújtásakor a Bizottság 
megbecsüli az adminisztrációs és 
ellenőrző rendszerek költségeit, valamint a 
javasolt jogszabállyal kapcsolatban az 
egyes források vonatkozásában 
elfogadható hibakockázatot.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogalkotó hatóság az EUMSZ 322. 
cikkében megállapított eljárás szerint a 
költségvetés megfelelően aggregált szintjén 
meghatározza az elfogadható hibakockázat 
mértékét. Az erre vonatkozó határozatot az 
éves mentesítési eljárás során figyelembe 
kell venni, a 157. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. 

A jogalkotó hatóság a költségvetés 
megfelelően aggregált szintjén 
meghatározza az elfogadható hibakockázat 
mértékét. Az erre vonatkozó határozatot az 
éves mentesítési eljárás során figyelembe 
kell venni, a 157. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. 

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, 
az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elveit, és az 
uniós alapok igazgatása során biztosítják 
az uniós fellépés láthatóságát. Ennek 
érdekében a tagállamok teljesítik 
ellenőrzési és számviteli kötelezettségeiket, 
és vállalják az ebből fakadó, e rendeletben 
meghatározott felelősséget. Kiegészítő 
rendelkezések ágazatspecifikus 
szabályokban állapíthatók meg.

(1) Ha a Bizottság a költségvetést 
megosztott igazgatás keretében hajtja 
végre, a végrehajtással kapcsolatos 
feladatokat a tagállamokra ruházzák.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzése során megelőzik, felderítik és 
kijavítják a szabálytalanságokat és 
csalásokat. Ennek érdekében szükség 
szerint helyszíni vizsgálatokat is 
magukban foglaló előzetes és utólagos 
ellenőrzéseket végeznek, biztosítandó a 
költségvetésből finanszírozott fellépések 
eredményes elvégzését és helyes 
végrehajtását, a jogosulatlanul kifizetett 
összegek visszafizettetését és az 
esetlegesen szükséges jogi eljárások 
megindítását.

(2) A tagállamok – a vonatkozó ágazati 
szabályozások kiegészítő rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, valamint a megosztott 
igazgatáson belül annak biztosítása 
érdekében, hogy a forrásokat az 
alkalmazandó szabályokkal és elvekkel 
összhangban használják fel – meghoznak 
valamennyi, az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelméhez szükséges jogalkotási, 
szabályozási, igazgatási vagy egyéb 
intézkedést. E célból különösen:

A tagállamok az ágazatspecifikus 
szabályoknak és a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelő, hatékony, 

a) meggyőződnek a költségvetésből 
finanszírozott fellépések tényleges 
elvégzéséről, és biztosítják azok helyes 
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visszatartó erejű és arányos szankciókkal 
sújtják a címzetteket.

végrehajtását;

b) megelőzik, felderítik és kijavítják a 
szabálytalanságokat és csalásokat;

c) visszaszerzik a szabálytalanságok vagy 
hibák eredményeképpen tévesen kifizetett, 
helytelenül felhasznált vagy elveszett 
pénzeszközöket.
A Bizottság tagállami kérelemre, saját 
kockázatelemezése keretében vagy 
ágazatspecifikus szabályok 
alkalmazásában értékeli a tagállamok 
által létrehozott rendszereket.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akkreditáló hatóság felelős a szerv 
felügyeletéért és minden olyan szükséges 
intézkedés meghozataláért, amelynek célja 
a szerv működésében jelentkező 
hiányosságok megszüntetése, ideértve az 
akkreditáció felfüggesztését vagy 
visszavonását is.

Az akkreditáló hatóság felelős az 
akkreditált szervek akkreditációs 
feltételeknek való megfelelősége 
felügyeletéért, a rendelkezésre álló 
vizsgálati és ellenőrzési eredményeket 
alapul véve. Az akkreditáló hatóság
meghoz minden olyan szükséges 
intézkedést, amelynek célja az általa 
akkreditált szervekre bízott feladatok 
végrehajtásában jelentkező hiányosságok 
megszüntetése, ideértve az akkreditáció 
felfüggesztését vagy visszavonását is.

A tagállamokon belüli akkreditált szervek:
a) ellenőrzéseket hajtanak végre, valamint 
hatékony és eredményes belső ellenőrzési 
rendszert hoznak létre;
b) a következő pénzügyi év március 1-jéig 
benyújtják a Bizottságnak a következőket:
i. a rájuk bízott feladatok végrehajtása 
során felmerült kiadások tekintetében 



PE464.804v01-00 6/10 PA\866369HU.doc

HU

készített és a Bizottságnak visszatérítés 
céljából benyújtott éves elszámolások, 
amelyek tartalmazzák azokat a 
kedvezményezetteknek kifizetett 
összegeket is, amelyekre vonatkozóan 
behajtási eljárás van folyamatban;
ii. az elvégzett, rendelkezésre álló 
ellenőrzések és vizsgálatok eredményének 
összefoglalója, a rendszerszintű vagy 
visszatérő hiányosságok elemzésével, 
valamint a megtett vagy tervezett 
korrekciós intézkedésekkel és azok 
eredményével együtt;
iii. igazgatósági nyilatkozat, amely 
megfelelő biztosítékot nyújt arra, hogy 
- az elszámolásokban foglalt információk 
megbízható és valós képet adnak;
- az elszámolásokban említett kiadásokat 
az eredetileg tervezett célra és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének 
megfelelően használták fel;
- a bevezetett kontrolleljárások szükséges 
mértékben garantálják a mögöttes 
tranzakciók jogszerűségét és 
szabályszerűségét. 
Ezekhez a dokumentumokhoz mellékelni 
kell egy független ellenőrző szerv 
nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati 
standardok szerint elkészített véleményét 
az igazgatósági nyilatkozat tartalmáról. Az 
ellenőrző szerv jelentést tesz arról, ha a 
vizsgálat nyomán kétség merül fel az 
igazgatósági nyilatkozatban foglalt 
állításokkal kapcsolatban. Egy, a 
véleményhez csatolt mellékletben be kell 
mutatni a forrásonkénti hibaarányt, a 
hibák elemzését és a fenntartásokat;
c) a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
biztosítják az uniós alapok címzettjeinek 
éves utólagos közzétételét; és
d) biztosítják a személyes adatoknak a 
95/46/EK irányelvben meghatározott 
elveket kielégítő védelmét.
Ha egy tagállam szakpolitikai 
területenként egynél több szervet 
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akkreditált, a következő pénzügyi év 
március 15-ig összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak, amelyben a vonatkozó 
szakpolitikai terület tekintetében nemzeti 
szintű áttekintést ad valamennyi 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról 
és a független ellenőrző szervek azokra 
vonatkozó véleményeiről.
A tagállamok szükség esetén megfelelő 
bírósági eljárásokat kezdeményeznek.
Amennyiben a tagállamok az általuk 
feltárt hibákat és/vagy 
szabálytalanságokat haladéktalanul közlik 
a Bizottsággal és orvosolják, mentesülnek 
a hibákkal és/vagy szabálytalanságokkal 
kapcsolatos pénzügyi korrekciók alól.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (3) bekezdése értelmében 
akkreditált szervek:

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
forrásokat az alkalmazandó szabályokkal 
összhangban használják fel, a Bizottság:

a) eredményes és hatékony belső 
kontrollrendszert hoznak létre, és 
biztosítják annak működését;

a) felügyeli, hogy milyen módon teljesítik 
a tagállamok kötelezettségeiket, 
különösen a programok végrehajtása 
alatti ellenőrzések révén;

b) pontos, teljes körű és megbízható 
információkat időben biztosító éves 
számviteli rendszert alkalmaznak;

b) rendelkezik az akkreditált szervek 
számláinak végső elszámolását idejében 
biztosító olyan eljárásokról, amelyek 
révén megállapítható, hogy hiánytalanok-
e, pontosak-e és a valóságnak 
megfelelőek-e az elszámolások;

c) az akkreditált szervtől funkcionálisan 
független ellenőrző szolgálat által, 
nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati 
standardok szerint elvégzett független 

c) kizárja az Unió által finanszírozott 
kiadások közül az uniós jog megsértésével 
teljesített kifizetéseket.
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külső ellenőrzésnek vetik alá magukat;
d) a 31. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően biztosítják az uniós alapok 
címzettjeinek éves utólagos közzétételét;

Azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
tagállamok számára történő kifizetéseket 
a Bizottság felfüggesztheti, vagy a 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő megszakíthatja, 
ágazatspecifikus szabályok határozzák 
meg.

f) biztosítják a személyes adatoknak a 
95/46/EK irányelvben meghatározott 
elveket kielégítő védelmét.

Miután az adott tagállam bemutatta 
észrevételeit, a Bizottság határozhat a 
kifizetések felfüggesztésének vagy 
megszakításának teljes vagy részleges 
feloldásáról. A felfüggesztés vagy 
megszakítás feloldásáról szóló határozatot 
csatolják a felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult illetékes tisztviselő 
éves tevékenységi jelentéséhez.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e cikk (3) bekezdése értelmében 
akkreditált szervek a következő pénzügyi 
év február 1-jéig benyújtják a 
Bizottságnak a következőket:

törölve

a) a rájuk bízott feladatok teljesítése során 
felmerült kiadások tekintetében készített 
elszámolások;
b) minden elvégzett, rendelkezésre álló 
ellenőrzés és vizsgálat eredményének 
összefoglalója, a rendszeres vagy 
visszatérő hiányosságok elemzésével és a 
foganatosított vagy tervezett korrekciós 
intézkedésekkel együtt;
c) igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, 
amely igazolja az elszámolások 
hiánytalanságát, pontosságát és 
hitelességét, a belső kontrollrendszerek 
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megfelelő működését, valamint a mögöttes 
tranzakciók jog- és szabályszerűségét és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének tiszteletben tartását; 
d) független ellenőrző szerv véleménye az 
e bekezdés c) pontjában meghatározott 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról, 
annak minden elemét beleértve.
Ha egy tagállam szakpolitikai 
területenként egynél több szervet 
akkreditált, a következő pénzügyi év 
február 15-ig összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak, amelyben a vonatkozó 
szakpolitikai terület tekintetében nemzeti 
szintű áttekintést ad valamennyi 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatról 
és a független ellenőrző szervek azokra 
vonatkozó véleményeiről.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság: törölve
a) rendelkezik az akkreditált szervek 
számláinak végső elszámolását idejében 
biztosító olyan eljárásokról, amelyek 
szavatolják, hogy az elszámolások 
hiánytalanok, pontosak és a valóságnak 
megfelelőek legyenek, és lehetővé teszik a 
szabálytalanságok időben történő 
korrekcióját;
b) kizárja az Unió által finanszírozott 
kiadások közül az uniós jog megsértésével 
teljesített kifizetéseket.
Azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
tagállamok számára eszközölt kifizetéseket 
a Bizottság felfüggesztheti, vagy a 
felhatalmazás által engedélyezésre 
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jogosult tisztviselő megszakíthatja, 
ágazatspecifikus szabályok határozzák 
meg. 

Or. en


