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RÖVID INDOKOLÁS

As regards this Committee's responsibilities for financial control, the present proposal, 
together with the proposal on the financing of the common agricultural policy, form the core 
parts of the legislative proposals for the financial perspectives 2007-2013.

At the starting point of the new financial perspectives period, the draftsman considers a fresh 
approach to horizontal financial control issues to be essential. Major differences such as non-
differentiated expenditure in agriculture and differentiated expenditure in structural operations 
obviously limit the range of possible comparisons. However, the draftsman takes the view that 
some aspects concerning the functioning of shared management in agriculture and structural 
operations apply horizontally. This is particularly true for the concept of ex ante annual 
disclosure statements by Member States. The concept of disclosure statements aims at 
remedying specific difficulties arising from the split responsibilities in shared management. It 
is currently being developed in this Committee's discussions on the 2003 Commission 
discharge.  

The Commission's proposal would oblige Member States to communicate to the Commission 
descriptions of their financial management and control systems ex ante. Nevertheless, in the 
light of the European Court of Auditors' findings on persistent weaknesses of Member 
States' supervisory and control systems1, the draftsman remains concerned. The proposed 
measures may not be sufficient. Therefore he recommends to introduce an additional political 
commitment, i. e. an annual disclosure statement. 

The draftsman welcomes the proposed Commission's cooperation with national audit 
bodies. In his view enhancing cooperation and coordination between the Commission and 
national audit institutions as well as between national audit bodies themselves would be a 
further step towards a Community internal control framework2.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja  a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg3 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
12. cikk, (2 a) bekezdés (új)

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
kötelezettségek sérelme nélkül minden 

  
1 European Court of Auditors' Annual Report concerning the financial year 2003, paragraphs 5.67-5.69.
2 European Court of Auditors' Opinion No 2/2004.
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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tagállam, mielőtt N évben közösségi 
finanszírozásban részesülne, éves előzetes 
közzétételi nyilatkozatot ad ki, melyben 
kijelenti, hogy a közösségi jog által előírt 
pénzügyi ellenőrzési rendszer életbe lépett, 
és működik. A közzétételi nyilatkozatot a 
tagállam legfelsőbb szintű politikai és 
irányító hatósága (pénzügyminisztere) írja 
alá.

Módosítás: 2
45. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az értékelések az alapokból származó 
támogatás és az operatív programok 
végrehajtása minőségének, hatékonyságának 
és következetességének javítására 
irányulnak. Céljuk emellett ezek hatásának 
értékelése a Közösség stratégiai célkitűzései, 
a Szerződés 158. cikke és az érintett régiókat 
vagy tagállamokat érintő egyedi strukturális 
problémák tekintetében, figyelembe véve 
ugyanakkor a fenntartható fejlődés és a 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
követelményeit a környezetvédelmi hatással 
és a stratégiai környezeti értékeléssel 
kapcsolatban.

Az értékelések az alapokból származó 
támogatás és az operatív programok 
végrehajtása minőségének, hatékonyságának 
és következetességének javítására 
irányulnak. Értelemszerűen értékelik a 
helyi, nemzeti és közösségi kiadásokat és 
hasznot. Céljuk emellett az említett 
programok hatásának értékelése a Közösség 
stratégiai célkitűzései, a Szerződés 158. 
cikke és az érintett régiókat vagy 
tagállamokat érintő egyedi strukturális 
problémák tekintetében, figyelembe véve 
ugyanakkor a fenntartható fejlődés és a 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
követelményeit a környezetvédelmi hatással 
és a stratégiai környezeti értékeléssel 
kapcsolatban.

Módosítás: 3
46. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

Az előzetes értékelés célja a költségvetési 
források operatív programok szerinti 
felosztásának optimalizálása és a 
programozás minőségének javítása. 
Azonosítja és elemzi a közép- és hosszú távú 
szükségleteket, az elérni kívánt célokat, a 
várható eredményeket, a számszerűsített 
célkitűzéseket, a régió számára javasolt 
stratégia koherenciáját – szükség esetén –, a 
közösségi hozzáadott értéket, a közösségi 
prioritások figyelembevételének fokát, a 

Az előzetes értékelés célja a költségvetési 
források operatív programok szerinti 
felosztásának optimalizálása és a 
programozás minőségének javítása. 
Azonosítja és elemzi a közép- és hosszú távú 
szükségleteket, az elérni kívánt célokat, a 
várható eredményeket, a számszerűsített 
célkitűzéseket, a régió számára javasolt 
stratégia koherenciáját, a helyi és a 
közösségi költségek és haszon elemzését, a 
közösségi hozzáadott értéket, a közösségi 
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korábbi programokból levont tanulságokat, 
valamint a végrehajtási, monitoring, 
értékelési és pénzügyi irányítási eljárások 
minőségét.

prioritások figyelembevételének fokát, a 
korábbi programokból levont tanulságokat, 
valamint a végrehajtási, monitoring, 
értékelési és pénzügyi irányítási eljárások 
minőségét.

Módosítás: 4
75. cikk (3) bekezdés

A tagállamok minden évben legkésőbb 
január 31-ig elküldik a Bizottságnak a folyó 
pénzügyi évre és a következő pénzügyi évre 
vonatkozó fizetési kérelem előrejelzéseik 
frissítését.

A tagállamok minden évben legkésőbb 
január 31-ig elküldik a Bizottságnak a folyó 
pénzügyi évre és a következő pénzügyi évre 
vonatkozó fizetési kérelmi előrejelzéseik 
frissítését. Az előrejelzéseknek a valóságnak 
megfelelően kell felbecsülniük  a 
tagállamok költekezési lehetőségeit az adott 
időszakban.

Módosítás: 5
92. cikk, (3 a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottságnak 2007-től kezdődően 
háromévente a kötelezettségvállalás 
automatikus visszavonási szabályainak 
hatékonyságáról szóló elemzést kell 
benyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.
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