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Módosítás 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások 
területén a becsült hibaarány a 2017. évi 
3%-ról 2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, 
hogy az elmúlt évek pozitív tendenciája 
megfordult, még ha ki is kell emelni, hogy 
a költségvetés végrehajtása során 
elkövetett hibák nem jelentenek 
automatikusan csalást;

1. hangsúlyozza a szabályok és 
eljárások egyszerűsítésének és 
rugalmasabbá tételének fontosságát, 
elkerülve a szükségtelen adminisztratív 
akadályokat, számos hiba megelőzése, 
feltárása és kijavítása, valamint a 
tagállamok felvevőképességének javítása 
érdekében;

Or. es

Módosítás 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások területén 
a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 
2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megfordult, 
még ha ki is kell emelni, hogy a 
költségvetés végrehajtása során elkövetett 
hibák nem jelentenek automatikusan 
csalást;

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások területén 
a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 
2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája 
megfordult;

Or. pt
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Módosítás 3
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások területén 
a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 
2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megfordult, 
még ha ki is kell emelni, hogy a 
költségvetés végrehajtása során elkövetett 
hibák nem jelentenek automatikusan 
csalást;

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások területén 
a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 
2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megfordult, 
még ha ki is kell emelni, hogy a 
költségvetés végrehajtása során elkövetett 
hibák nem jelentenek automatikusan 
csalást; továbbá riasztónak véli, hogy a 
közbeszerzéssel, az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal és a támogatások 
odaítélésével kapcsolatos hibák szintje 
2018-ban a Számvevőszék által a magas 
kockázatú kiadásokra becsült hibaszint 
16%-át tette ki, míg 2017-ben ezek hatása 
csupán 1% volt;

Or. en

Módosítás 4
Francesca Donato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások területén 
a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 
2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megfordult, 
még ha ki is kell emelni, hogy a 

1. sajnálja, hogy a Számvevőszéknek 
a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentése szerint a „gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióval” kapcsolatos 
kiadások területén a becsült hibaarány a 
2017. évi 3%-ról 2018-ban 5%-ra nőtt; 
sajnálja, hogy az elmúlt évek pozitív 
tendenciája megfordult, hatalmas kárt 
okozva az európai polgároknak, még ha ki 
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költségvetés végrehajtása során elkövetett 
hibák nem jelentenek automatikusan 
csalást;

is kell emelni, hogy a költségvetés 
végrehajtása során elkövetett hibák nem 
jelentenek automatikusan csalást;

Or. en

Módosítás 5
Alessandro Panza

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a 
Számvevőszéknek a 2018-as pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése szerint a 
„gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióval” kapcsolatos kiadások területén 
a becsült hibaarány a 2017. évi 3%-ról 
2018-ban 5%-ra nőtt; sajnálja, hogy az 
elmúlt évek pozitív tendenciája megfordult, 
még ha ki is kell emelni, hogy a 
költségvetés végrehajtása során elkövetett 
hibák nem jelentenek automatikusan 
csalást;

1. sajnálja, hogy a Számvevőszéknek 
a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves 
jelentése szerint a „gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióval” kapcsolatos 
kiadások területén a becsült hibaarány a 
2017. évi 3%-ról 2018-ban 5%-ra nőtt; 
sajnálja, hogy az elmúlt évek pozitív 
tendenciája megfordult, hatalmas kárt 
okozva az európai polgároknak, még ha ki 
is kell emelni, hogy a költségvetés 
végrehajtása során elkövetett hibák nem 
jelentenek automatikusan csalást;

Or. en

Módosítás 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a „Gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió” területén 
az Európai Számvevőszék által 2018-ban 
ellenőrzött összeg 23,6 milliárd EUR volt 
(továbbá 16,5 milliárd EUR korábbi 
évekből, melyet a Bizottság 2018-ban 
számolt el vagy fogadott el), amely 
jelentősen magasabb, mint 2017-ben (8 
milliárd EUR), ami nagyrészt indokolja a 
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becsült hibaarány növekedését a kiadások 
tekintetében a 2017-es 3%-ról a 2018-as 
5%-ra; figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi 
többéves pénzügyi keret végén nagyobb a 
hibakockázat, mivel az uniós 
finanszírozás potenciális elvesztése miatt 
nyomás nehezedik a gyors igénybevételre;

Or. es

Módosítás 7
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
csökkentse az alkalmazandó nemzeti vagy 
uniós szabályok eltérő értelmezését a 
Számvevőszék éves jelentésében szereplő, 
a hibák jellegére vonatkozó értékelésekkel 
való egyet nem értés esetén annak 
érdekében, hogy a jövőben elkerülhető 
legyen az ilyen helyzet és az alkalmazandó 
szabályok eltérő értelmezése;

Or. en

Módosítás 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. tudomásul veszi az ellenőrző 
szervek munkáját, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
végrehajtása során elkövetett hibák nem 
jelentenek automatikusan csalást; 
rámutat, hogy az ellenőrzési eredmények 
alapos elemzésére van szükség, mielőtt a 
kedvezményezettekkel szemben vádat 
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emelnek;

Or. pt

Módosítás 9
Martina Michels

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

2. tudomásul veszi, hogy mind a 
támogatásokkal, mind a kevésbé 
ellenőrzött pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos hibák elsősorban a nem 
támogatható költségek visszatérítéséből, 
valamint a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

Or. de

Módosítás 10
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a teljesítményalapú ellenőrzés nem 
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fedi le a kohéziós politika kiadásainak 
egészét, amely olyan horizontális elvekre 
épül, mint például a nemek közötti 
egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség 
és a fenntartható fejlődés, és amely a 
partnerség elvén alapul, ezért a fontos 
mellékhatásokat nehéz mérni, különösen 
a szociális területen, ezért a mutatók 
szélesebb körét kellene előnyben 
részesíteni; rámutat arra is, hogy az 
adatgyűjtés során figyelembe kell venni a 
közigazgatási rendszerek egyes 
tagállamok általi változtatásait (NUTS-
osztályozás);

Or. en

Módosítás 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék 2018. évi éves jelentésében 
foglaltak szerint a héa-visszatérítés 
gyakran hibás, és nem mindig 
eredményezi az uniós források optimális 
felhasználását;

Or. es

Módosítás 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe; emlékeztet arra, hogy a 
szabályok egyszerűsítése általában nagy 
mértékben hozzá tud járulni a források 
hatékonyabb felhasználásához és a 
hibaarány csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 13
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből, a belső piaci szabályok 
megsértéséből és a bizonylatok hiányából 
adódnak, de annak is betudhatók, hogy az 
előző évben összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

2. tudomásul veszi, hogy e hibák 
elsősorban a nem támogatható költségek 
visszatérítéséből (44%), a belső piaci 
szabályok megsértéséből (40%) és a 
bizonylatok hiányából (11%) adódnak, de 
annak is betudhatók, hogy az előző évben 
összességében alacsony volt a 
visszatérítések és kifizetések aránya, 
valamint kevesebb pénzügyi eszköz került 
be az ellenőrzésbe;

Or. en

Módosítás 14
Martina Michels

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy az Unió egyre 
inkább igénybe veszi az EBB-csoport 
pénzügyi eszközeit és garanciáit, 
különösen az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA) keretében 
nyújtott garanciák révén, ami nagyobb 
kitettségi kockázatot jelent az uniós 
költségvetésre nézve;
támogatja az Európai Számvevőszék azon 
álláspontját, hogy a Számvevőszéknek az 
EBB valamennyi műveletének 
ellenőrzésére megbízatást kellene kapnia, 
beleértve azokat is, amelyek esetében az 
EBB nem uniós költségvetési forrásokat 
használ fel műveleteihez;

Or. de

Módosítás 15
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy az ERFA/KA/ESZA 
esetében a két legnagyobb hibacsoport a 
„Nem támogatható 
projekt/kedvezményezett/tevékenység” 
(21%) és az „Állami támogatási szabályok 
megsértése” (25%) volt;

Or. en

Módosítás 16
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára; felhív az 
(EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben már 
bevezetett egyszerűsítési intézkedések 
alkalmazására; ezenkívül a helyi és 
regionális önkormányzatoknak, valamint 
a nemzeti és regionális parlamenteknek 
aktívabb szerepet kell vállalniuk az egyedi 
nemzeti szabályok meghatározásában; 
ismételten hangsúlyozza, hogy ahol 
lehetséges csökkenteni kell az 
adminisztratív terheket, ugyanakkor 
biztosítani kell a folyamatok teljes 
átláthatóságát;

Or. en

Módosítás 17
Francesca Donato

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti és uniós 
hatóságok további hibázási lehetősége; 
emlékeztet arra, hogy az egyszerűbb 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 



PE644.954v01-00 12/24 AM\1194885HU.docx

HU

adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára; felkéri a 
Bizottságot, hogy vegye tudomásul a 
problémát, és találjon jobb megoldásokat 
az adminisztratív terhek elkerülése és az 
egyszerűsített eljárások előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Alessandro Panza

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti és uniós 
hatóságok további hibázási lehetősége; 
emlékeztet arra, hogy az egyszerűbb 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára; felkéri a 
Bizottságot, hogy vegye tudomásul a 
problémát, és találjon jobb megoldásokat 
az adminisztratív terhek elkerülése és az 
egyszerűsített eljárások előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; hangsúlyozza, 
hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és 
kétségkívül kisebb adminisztratív terhet 
eredményeznek a kedvezményezettek 
számára; sajnálja, hogy egyes tagállamok 
és régiók a túlzottan szigorú és 
rugalmatlan szabályozás miatt 
nehézségekbe ütköztek az alapok 
felhasználása során;

Or. es

Módosítás 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára; kiemeli, hogy 
a rugalmasság elősegítheti a pénzeszközök 
gyorsabb és hatékonyabb felhasználását;

Or. en

Módosítás 21
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Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; emlékeztet 
arra, hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nagy kockázatú kiadásokra gyakran 
összetett szabályok és támogathatósági 
feltételek vonatkoznak, ami hibákhoz 
vezet, és hogy e hibák egy részénél 
súlyosbítja a helyzetet a nemzeti hatóságok 
további hibázási lehetősége; egyetért a 
Számvevőszék azon következtetésével, 
hogy az egyszerűbb nemzeti 
támogathatósági szabályok segíthetnek 
csökkenteni ezt a hibaforrást, és kisebb 
adminisztratív terhet eredményeznének a 
kedvezményezettek számára;

Or. en

Módosítás 22
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy mivel a célzott 
csalásmegelőzési intézkedések a Bizottság 
új csalás elleni stratégiájának 
kulcsfontosságú intézkedései, a 
Bizottságnak továbbra is aktívan 
támogatnia és segítenie kell a 
tagállamokat a csalás elleni intézkedések 
végrehajtásában, és javítania kell a 
tagállamok által az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap 
keretében bejelentett szabálytalanságok 
elemzését;

Or. en
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Módosítás 23
Francesca Donato

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében; az esb-alapok jobb felhasználása 
érdekében javasolja, hogy készüljön 
GYELV elemzés ezen alapok működéséről 
és a végrehajtási időszakra vonatkozó 
felhasználási arányukról;

Or. en

Módosítás 24
Alessandro Panza

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében;

az esb-alapok jobb felhasználása 
érdekében javasolja, hogy készüljön 
GYELV elemzés ezen alapok működéséről 
és a végrehajtási időszakra vonatkozó 
felhasználási arányukról;

Or. en
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Módosítás 25
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében; ez végül a programozási időszak 
végére elsietett kiadásokhoz vezethet, ami 
veszélyeztetheti a kohéziós célok elérését;

Or. en

Módosítás 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3%; megjegyzi, hogy ez az 
érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az előző 
többéves pénzügyi keret megfelelő évében; 
rámutat, hogy a szabályok egyszerűsítése 
növelheti az esb-alapok felhasználását;

Or. pt

Módosítás 27
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint 2011-ben, az 
előző többéves pénzügyi keret megfelelő 
évében;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) felhasználása továbbra is lassabb 
volt a tervezettnél – 2018 végére 
mindössze 27,3% –, és megjegyzi, hogy ez 
az érték alacsonyabb, mint a 2011-es 
33,4%, az előző többéves pénzügyi keret 
megfelelő évében;

Or. en

Módosítás 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében ez utóbbira nem 
vonatkozhatnak makrogazdasági 
paraméterek (makrofeltételesség) és nem 
vehető figyelembe a hiány kiszámításakor;

Or. es

Módosítás 29
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
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végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében.

végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében; emlékeztet arra, hogy a 
programozási időszak kezdetén tapasztalt 
késedelmek a jövőbeli kifizetési kérelmek 
felhalmozódását eredményezhetik; 
hangsúlyozza, hogy bár a 
projektkiválasztási arány magas, és a 
programozási időszak végére pozitív 
felhasználási arány érhető el, törekedni 
kell a magas színvonalú és éghajlatbarát 
projektkritériumok betartására; e 
tekintetben hangsúlyozza a Párizsi 
Megállapodás kötelezettségvállalásainak, 
az uniós éghajlat- és energiapolitikai 
célok, valamint a klímasemleges Unió 
elérésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében.

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is, amely helyzetet a jövőben el 
kell kerülni; ezért felhívja a Tanácsot és az 
egymást követő elnökségeket, hogy 
igazodjanak a Parlament sebességéhez és 
összpontosítsanak a következő, 2021–
2027-es programozási időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a 
kohéziós politikáról szóló rendeletek 
elfogadására irányuló, folyamatban lévő 
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jogalkotási eljárásra; felhívja továbbá a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2021–
2027-es következő programozási 
időszakban biztosítsanak megfelelő 
intézkedéseket az esb-alapok késedelmes 
végrehajtásának és az abból következő 
dominóhatás elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében.

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében, és nyújtsák be a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keret alatti kifizetési 
hátralékok csökkentésére irányuló 
cselekvési tervet;

Or. es

Módosítás 32
Martina Michels

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 



PE644.954v01-00 20/24 AM\1194885HU.docx

HU

felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében.

felhasználási arány mögött elsősorban a 
kohéziós politika végrehajtását lehetővé 
tevő jogi keret késői elfogadása áll; ezért 
felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 
2021–2027-es következő programozási 
időszakban biztosítsanak megfelelő 
intézkedéseket az esb-alapok késedelmes 
végrehajtásának és az abból következő 
dominóhatás elkerülése érdekében.

Or. de

Módosítás 33
Alessandro Panza

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében.

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött a kohéziós 
politika végrehajtását lehetővé tevő jogi 
keret késői elfogadása áll; ezért felhívja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2021–
2027-es következő programozási 
időszakban biztosítsanak megfelelő 
intézkedéseket az esb-alapok késedelmes 
végrehajtásának és az abból következő 
dominóhatás elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 34
Francesca Donato

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött nemcsak a 
kötelezettségvállalások visszavonásának 
módszertana (az úgynevezett „n+3 
szabály”) áll, hanem a kohéziós politika 
végrehajtását lehetővé tevő jogi keret késői 
elfogadása is; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2021–2027-es 
következő programozási időszakban 
biztosítsanak megfelelő intézkedéseket az 
esb-alapok késedelmes végrehajtásának és 
az abból következő dominóhatás elkerülése 
érdekében.

5. emlékeztet arra, hogy az alacsony 
felhasználási arány mögött a kohéziós 
politika végrehajtását lehetővé tevő jogi 
keret késői elfogadása áll; ezért felhívja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2021–
2027-es következő programozási 
időszakban biztosítsanak megfelelő 
intézkedéseket az esb-alapok késedelmes 
végrehajtásának és az abból következő 
dominóhatás elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be részletes elemzést a 
finanszírozás alacsony felhasználási 
arányának okairól egyes régiókban, és 
értékelje az ezen egyensúlyhiányok mögött 
meghúzódó strukturális problémák 
orvoslásának konkrét módjait; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza a helyszíni 
technikai segítségnyújtást az e tekintetben 
nehézségekkel küzdő tagállamokban való 
igénybevétel megkönnyítése érdekében;

Or. es

Módosítás 36
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az EU egyre 
nagyobb mértékben élt az Európai 
Beruházási Bank Csoportnak (EBB) 
nyújtott pénzügyi eszközökkel és 
költségvetési garanciákkal, és hogy ez a 
tendencia várhatóan a következő többéves 
pénzügyi keretben is folytatódni fog; 
következésképpen megismétli, hogy 
támogatja a Számvevőszék azon 
javaslatát, hogy a Bizottságnak az EBB 
pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről 
szóló 2017. évi éves jelentésről szóló 
parlamenti állásfoglalásban foglaltaknak 
megfelelően az EBB nem uniós 
költségvetéssel kapcsolatos műveleteit is 
ellenőriznie kell;

Or. en

Módosítás 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy gyors politikai megállapodás 
szülessen az intézmények között a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen az esb-alapok 
végrehajtásának késedelme a következő 
programozási időszakban;

Or. en

Módosítás 38
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy nem minden 
tagállam tesz eleget azon 
kötelezettségének, hogy a kifizetési 
kérelemtől számított 90 napon belül 
kifizesse a kedvezményezetteknek a teljes 
állami hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy elemezni kell a 
pénzügyi teljesítménymutatókat, amelyek 
a döntéshozatal mozgatórugói;

Or. pt

Módosítás 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy 2020 első felében 
dolgozzanak ki cselekvési tervet az esb-
alapok jelenlegi programozási időszakbeli 
végrehajtásának felgyorsítására, 
egyértelmű ösztönzőkkel a rendelkezésre 
álló források gyors és hatékony 
felhasználására, megerősítve az Unió 
stratégiai célkitűzéseit, különösen az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, 
valamint a társadalmi és területi kohéziót;

Or. en
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Módosítás 41
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza a nemzeti ellenőrző 
hatóságok és az Európai Számvevőszék 
kulcsfontosságú szerepét a kohéziós 
alapok felhasználásának nyomon 
követésében; felszólít a nemzeti szinten 
bevezetett ellenőrzési munkamódszerek 
javítására; ösztönzi a bevált gyakorlatok 
kidolgozását ezen a területen;

Or. en

Módosítás 42
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. ismételten hangsúlyozza a jó 
minőségű adatokon alapuló, megbízható 
teljesítménymérési rendszerek 
fontosságát, és felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy fejlessze tovább és 
hangolja össze az ellenőrzési módszereket 
a tagállami hatóságok különböző 
teljesítménymérési rendszereinek 
harmonizálása érdekében;

Or. en


