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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.3.2015 A8-0024/3 

Módosítás  3 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. tudomásul veszi a Bizottság „Az Európai 

Unió pénzügyi érdekeinek védelme – 

Csalás elleni küzdelem – 2013. évi éves 

jelentés” címő jelentését (a Bizottság éves 

jelentése);  üdvözli a Bizottság által 2011 

óta hozott jogi és adminisztratív 

intézkedések széles körét, amelyek új 

környezetet teremtenek az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmére irányuló politika 

további megerısítéséhez; hangsúlyozza, 

hogy a csalás elleni küzdelem jelenlegi 

eredménytelensége nem a szabályozás, 

hanem a végrehajtás hiányának 

köszönhetı; kéri a Bizottságot, hogy a 

soron következı bizottsági jelentésben 

reagáljon gyorsabban a Parlamentnek az 

Unió pénzügyi érdekeinek védelmével 

kapcsolatos éves jelentésében 

megfogalmazott kéréseire; 

2. tudomásul veszi a Bizottság „Az Európai 

Unió pénzügyi érdekeinek védelme – 

Csalás elleni küzdelem – 2013. évi éves 

jelentés” címő jelentését (a Bizottság éves 

jelentése);  üdvözli a Bizottság által 2011 

óta hozott jogi és adminisztratív 

intézkedések széles körét, amelyek új 

környezetet teremtenek az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmére irányuló politika 

további megerısítéséhez; hangsúlyozza, 

hogy a csalás elleni küzdelem jelenlegi, 

elégtelen eredménye nem a szabályozás 

hiányának, hanem a nem megfelelı 

végrehajtásnak köszönhetı; kéri a 

Bizottságot, hogy a soron következı 

bizottsági jelentésben reagáljon gyorsabban 

a Parlamentnek az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmével kapcsolatos éves 

jelentésében megfogalmazott kéréseire; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/4 

Módosítás  4 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. megjegyzi, hogy bár a 2013-ban jelentett 

nem csalárd szabálytalanságok teljes 

pénzügyi hatása mintegy 1,84 milliárd 

euróra csökkent, ami a 2012-es összeg 

kevesebb, mint 36%-a, az ilyen, 

nyilvántartásba vett szabálytalanságok 

száma a korábbi évhez képest 17%-os 

emelkedést mutat; megjegyzi továbbá, 

hogy a 2013-ban jelentett csalárd 

szabálytalanságok száma a 2012-es 

adatokhoz képest 30%-kal nıtt, míg ezek 

pénzügyi hatása, amely 309 millió euró 

értékben érint uniós támogatásokat, 21%-

kal csökkent; 

5. megjegyzi, hogy bár a 2013-ban jelentett 

nem csalárd szabálytalanságok teljes 

pénzügyi hatása mintegy 1,84 milliárd 

euróra csökkent, ami a 2012-es összeg 

kevesebb, mint 38%-a, az ilyen, 

nyilvántartásba vett szabálytalanságok 

száma a korábbi évhez képest 16%-os 

emelkedést mutat; megjegyzi továbbá, 

hogy a 2013-ban jelentett csalárd 

szabálytalanságok száma a 2012-es 

adatokhoz képest 30%-kal nıtt, míg ezek 

pénzügyi hatása, amely 309 millió euró 

értékben érint uniós támogatásokat, 21%-

kal csökkent; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/5 

Módosítás  5 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. aggasztónak találja, hogy 2013-ban a 

csalások esetében a visszafizettetési arány 

csak 23,74%-os volt, ami alatta marad a 

2008–2012 közötti idıszakban mért 

33,5%- os átlagnak; rámutat, hogy a 2013-

ban jelentett szabálytalanságok esetében a 

visszafizettetési arány 67,9%; 

hangsúlyozza tagállami hatóságok és a 

Bizottság szervezeti egységeinek 

felelısségét a jogosulatlanul kifizetett 

pénzösszegek visszakövetelése 

tekintetében, és felhívja e hatóságokat és 

szervezeti egységeket, hogy lássák el 

megfelelıen ezt a feladatukat és növeljék 

jelentısen a visszafizetési rátát a csalások 

esetében, amely a nem csalárd 

szabálytalanságok esetében mutatkozó 

visszaszerzési aránynál jóval alacsonyabb 

szinten áll; 

7. aggasztónak találja, hogy 2013-ban az 

OWNRES adatbázisban a csalások 

esetében a visszafizettetési arány csak 

23,74%-os volt, ami alatta marad a 2008–

2012 közötti idıszakban mért 33,5%- os 

átlagnak; rámutat, hogy a 2013-ban 

jelentett szabálytalanságok esetében a 

visszafizettetési arány 67,9%; 

hangsúlyozza általánosságban tagállami 

hatóságok és a Bizottság szervezeti 

egységeinek felelısségét a jogosulatlanul 

kifizetett pénzösszegek visszakövetelése 

tekintetében, és felhívja e hatóságokat és 

szervezeti egységeket, hogy lássák el 

megfelelıen ezt a feladatukat és növeljék 

jelentısen a visszafizetési rátát a csalások 

esetében, amely a nem csalárd 

szabálytalanságok esetében mutatkozó 

visszaszerzési aránynál általában jóval 

alacsonyabb szinten áll; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/6 

Módosítás  6 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. megjegyzi, hogy ötéves távlatban a 

csalárd szabálytalanságként jelentett 

szabálytalanságok esetében a 

visszafizettetési arány 54,5%-os, a nem 

csalárd szabálytalanságok esetében pedig 

63,9%-os; sürgeti a Bizottságot, hogy 

javítsa tovább a visszafizettetési eljárást és 

rövidítse le annak idıtartamát; 

10. megjegyzi, hogy a centralizált 

irányítás alá tartozó kiadások tekintetében 

ötéves távlatban a csalárd 

szabálytalanságként jelentett 

szabálytalanságok esetében a 

visszafizettetési arány 54,5%-os, a nem 

csalárd szabálytalanságok esetében pedig 

63,9%-os; sürgeti a Bizottságot, hogy 

javítsa tovább a visszafizettetési eljárást és 

rövidítse le annak idıtartamát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/7 

Módosítás  7 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy 2013-ban az EU-28-

ban az OWNRES adatbázisban 

megállapított összegek legnagyobb része a 

vámeljárás „szabad forgalomba 

bocsátás”elemével volt kapcsolatos mind a 

csalások esetében (93%), mind a 

szabálytalanságok esetében (87%);    

felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 

megfelelı intézkedéseket a vámeljárás 

„szabad forgalomba bocsátás”elemének 

megerısítése céljából, hogy az kevésbé 

biztosítson lehetıséget csalások és 

szabálytalanságok elkövetésére; 

aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy számos, az EBB által 

finanszírozott projekt érintett 

korrupcióban és csalásban; úgy véli, hogy 

a 2013. november 8-i EBB-dokumentum, 

amely megállapítja az EBB-nek a korrupt 

gyakorlatok, csalás, összejátszás, 

kényszerítés, akadályozás, pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása 

megakadályozására, illetve az ezektıl való 

visszatartásra  irányuló politikáját, az 

EBB által finanszírozott projektek 

végrehajtásakor számos esetben a 

megfelelı ellenırzés hiányára mutat rá;  

ezért kéri, hogy a csalás és korrupció 

bizonyított eseteiben írják elı az EBB 

13. aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy 2013-ban az EU-28-

ban az OWNRES adatbázisban 

megállapított összegek legnagyobb része a 

vámeljárás „szabad forgalomba 

bocsátás”elemével volt kapcsolatos mind a 

csalások esetében (93%), mind a 

szabálytalanságok esetében (87%);    

felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 

megfelelı intézkedéseket a vámeljárás 

„szabad forgalomba bocsátás”elemének 

megerısítése céljából, hogy az kevésbé 

biztosítson lehetıséget csalások és 

szabálytalanságok elkövetésére;  

(a törölt szöveget a „kiadások” cím alatt 

található, új bekezdésbe kell beilleszteni) 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

számára, hogy függessze fel és/vagy 

fagyassza be az érintett projekt minden 

tervbe vett vagy folyamatban lévı 

finanszírozását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/8 

Módosítás  8 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
33 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. tudomásul veszi, hogy 2013-ban a 

Bizottság a kohéziós politika területén 217 

esetben szakította meg a kifizetést, 

valamint hogy az év végén 131 ügy – közel 

2 millió euró értékben – még lezáratlan 

volt; továbbá tudomásul veszi, hogy a 

Bizottság négy felfüggesztési határozatot 

fogadott el 2013-ban, kettıt pedig 2014 

januárjában;  

33. tudomásul veszi, hogy 2013-ban a 

Bizottság a kohéziós politika területén 217 

olyan ügyet zárt le, melyek a kifizetés 

megszakításával végzıdtek, valamint hogy 

az év végén 131 ügy – 1, 977 millió euró 

értékben – még lezáratlan volt; továbbá 

tudomásul veszi, hogy a Bizottság 15 

felfüggesztési határozatot fogadott el 2013-

ban, kettıt pedig 2014 januárjában;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/9 

Módosítás  9 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
36 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megjegyzi, hogy a Bizottság által 2012-

ben a tagállamokhoz intézett ajánlások – 

különösen a csalásellenes koordinációs 

szolgálatok, a csalásokkal kapcsolatos 

közös szabályok, a közbeszerzések 

reformja, a jelentett csalárd 

szabálytalanságok, az ellenırzı és irányító 

rendszerek és a kockázatértékelés 

tekintetében – általában megfelelıek 

voltak, és sajnálatosnak tartja, hogy számos 

bizottsági aggály kezelése nem volt teljes 

körő;    megjegyzi például, hogy nem 

minden tagállam kezdte meg az 

elıkészületeket a 2014–2020 közötti 

idıszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret és a csalások megelızésére 

vonatkozó rendelkezései a 

végrehajtásához; kéri a tagállamokat, hogy 

tegyenek intézkedéseket a Bizottság 2012-

es, nekik címzett ajánlásai nyomán, és 

biztosítsák a 2011-es jelentésében nekik 

címzett ajánlások maradéktalan teljesítését, 

és nyújtsanak be indokolással ellátott 

magyarázatot abban az esetben, ha nem 

lehetséges figyelembe venni ezeket az 

ajánlásokat; 

36. megjegyzi, hogy a Bizottság által 2012-

ben a tagállamokhoz intézett ajánlások – 

különösen a csalásellenes koordinációs 

szolgálatok, a csalásokkal kapcsolatos 

közös szabályok, a közbeszerzések 

reformja, a jelentett csalárd 

szabálytalanságok, az ellenırzı, irányító és 

a kockázatértékelési rendszerek 

tekintetében –, melyek végrehajtási 

állapotát a Bizottság 2013. évi éves 

jelentése tartalmazza, általában 

megfelelıek voltak, és sajnálatosnak tartja, 

hogy számos bizottsági aggály kezelése 

nem volt teljes körő;    megjegyzi például, 

hogy nem minden tagállam kezdte meg az 

elıkészületeket a 2014–2020 közötti 

idıszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret és a csalások megelızésére 

vonatkozó rendelkezései a 

végrehajtásához; kéri a tagállamokat, hogy 

tegyenek intézkedéseket a Bizottság 2012-

es, nekik címzett ajánlásai nyomán, és 

biztosítsák a 2011-es, valamint 2013-as 

jelentésében nekik címzett ajánlások 

maradéktalan teljesítését, és nyújtsanak be 

indokolással ellátott magyarázatot abban az 

esetben, ha nem lehetséges figyelembe 

venni ezeket az ajánlásokat; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Módosítás  10 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
36 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36a. aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy számos, az EBB által 

finanszírozott projekt érintett 

korrupcióban és csalásban; úgy véli, hogy 

a 2013. november 8-i EBB-dokumentum, 

amely megállapítja az EBB-nek a korrupt 

gyakorlatok, csalás, összejátszás, 

kényszerítés, akadályozás, pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása 

megakadályozására, illetve az ezektıl való 

visszatartásra  irányuló politikáját, az 

EBB által finanszírozott projektek 

végrehajtásakor számos esetben a 

megfelelı ellenırzés hiányára mutat rá;  

ezért kéri, hogy a csalás és korrupció 

bizonyított eseteiben írják elı az EBB 

számára, hogy függessze fel és/vagy 

fagyassza be az érintett projekt minden 

tervbe vett vagy folyamatban lévı 

finanszírozását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/11 

Módosítás  11 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
52 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa fenn 

a kifizetések megszakításának és 

felfüggesztésének szigorú politikáját; 

52. sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós 

források felhasználása terén elkövetett 

szabálytalanságok megelızése, illetve az e 

téren fennálló hibakockázatok 

csökkentése céljából folyamodjon a 

kifizetések megszakításához és 

felfüggesztéséhez; kéri, hogy a Bizottság 

tegyen jelentést arról, hogy a kifizetés 

megszakításai és a felfüggesztései 

ténylegesen milyen mértékben járulnak 

hozzá a szabálytalanságok és hibák 

csökkentéséhez; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Módosítás  12 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
59 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. tudomásul veszi, hogy az OLAF 2013-

ban 353 a megfelelı uniós intézmények, 

szervek, hivatalok, ügynökségek vagy az 

illetékes nemzeti hatóságok által 

lefolytatandó közigazgatási, fegyelmi, 

pénzügyi vagy igazságügyi eljárásra 

irányuló ajánlást adott ki, és hogy mintegy 

402,8 euró összegő visszafizettetésre tett 

javaslatot; aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy az OLAF igazságügyi eljárásra 

vonatkozó ajánlásai nyomán született 

vádemelések aránya a 2006–2013 közötti 

idıszakban mindössze 54% volt; aggódik 

amiatt, hogy a vádemelések alacsony 

aránya rossz fényt vet az OLAF vizsgálati 

eredményeinek minıségére és 

használhatóságára; felhívja a Bizottságot, 

hogy sürgısen javítsa az OLAF 

hatékonyságát; elengedhetetlennek tartja 

az OLAF ügyeinek a Felügyelı Bizottság 

általi teljes körő és megfelelı felügyeletét 

(a folyamatban lévı vizsgálatokba való 

beavatkozás nélkül), ezért sürgeti a 

Bizottságot és az OLAF-ot, hogy javítsák a 

jelenlegi helyzetet, amelyben a Felügyelı 

Bizottság nem képes rendeltetésének 

megfelelıen eljárni; sajnálatát fejezi ki 

továbbá amiatt, hogy nem áll 

rendelkezésre információ az elmarasztaló 

ítéletek arányával kapcsolatban az Unió 

59. üdvözli a OLAF 2013. évi jelentésében 

ismertetett jó eredményeket; megjegyzi, 

hogy a vizsgálatok átlagos idıtartama a 

2011-ben mért 29,3 hónapról 2012-ben 

23,6 hónapra, 2013-ban pedig 21,8 

hónapra csökkent;  tudomásul veszi, hogy 

az OLAF 2013-ban 353 a megfelelı uniós 

intézmények, szervek, hivatalok, 

ügynökségek vagy az illetékes nemzeti 

hatóságok által lefolytatandó 

közigazgatási, fegyelmi, pénzügyi vagy 

igazságügyi eljárásra irányuló ajánlást 

adott ki, és hogy mintegy 402,8 euró 

összegő visszafizettetésre tett javaslatot; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az OLAF 

igazságügyi eljárásra vonatkozó ajánlásai 

nyomán született vádemelések aránya a 

2006–2013 közötti idıszakban mindössze 

54% volt;  
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

költségvetésének sérelmére elkövetett 

bőncselekményeket érintı ügyekben; 

Or. en 



 

AM\1052747HU.doc  PE550.024v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.3.2015 A8-0024/13 

Módosítás  13 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
61 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. tudomásul veszi, hogy saját jelentése 

alapján az OLAF 2013-ban kapta az eddigi 

legnagyobb mennyiségő információt, és 

állítása szerint rekordmennyiségő ajánlást 

adott ki; rámutat arra, hogy a beérkezı 

információk és kiadott ajánlások 

számításának módja is megváltozott; kéri 

a Felügyelı Bizottságot, hogy elemezze 

ezen adatváltozások hatásait és az OLAF 

által kiadott ajánlások minıségét; 

61. tudomásul veszi, hogy az OLAF 2013-

ban kapta az eddigi legnagyobb 

mennyiségő információt, és 

rekordmennyiségő ajánlást adott ki;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Módosítás  14 
Georgi Pirinski 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0024/2015 
Georgi Pirinski 
2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmérıl – a csalás elleni 

küzdelemrıl 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
62 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja az OLAF Felügyelı 

Bizottságát, hogy tájékoztassa a 

Parlamentet az OLAF-vizsgálatok 

idıtartamáról és az ennek számítási 

módjáról, mivel a módszer 2012-ben 

megváltozott rámutat arra, hogy ez a 

változás mesterségesen csökkenthette a 

vizsgálatok látszólagos idıtartamát; kéri a 

Felügyelı Bizottságot, hogy elemezze az 

OLAF által szolgáltatott információk 

minıségét, beleértve az intézményeknek 

készített jelentéseket is; 

62. felhívja az OLAF Felügyelı 

Bizottságát, hogy tájékoztassa a 

Parlamentet az OLAF-vizsgálatok 

idıtartamáról és az ennek számítási 

módjáról, mivel a módszer 2012-ben 

megváltozott kéri a Felügyelı Bizottságot, 

hogy elemezze az OLAF által szolgáltatott 

információk minıségét, beleértve az 

intézményeknek készített jelentéseket is; 

Or. en 

 

 


