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Vladimír Železný
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni harcról 

(COM(2004)0573 – – 2004/2198(INI))

Kiigazításokat tette Jean Marie Beaupuy

Amendment 1
Paragraph 1

1. Emlékezteti a Bizottságot, hogy a kibontakozó költségvetési korlátozások kontextusában 
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni harc annak 
legsürgetőbb szükségét jelenti, hogy biztosítsuk a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának 
(törlés) átlátható, elszámoltatható és hatékony felhasználását

Or. fr

Kiigazítást tette: Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 2
Paragraph 1 (új)

1a. Sajnálja, hogy az EC 1681/94 Szabály értelmezésének problémái még nem oldódtak 
meg megfelelőképpen, és csalódását fejezi ki hogy a tagországok időben nem ér 
értesítették a szabálytalanságokról az Európai Csaláselleni Hivatalt (OLAF), és nem 
biztosítottak szükséges információkat a gazdasági erőforrások használatáról a 
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strukturális politika finanszírozásának keretein belül, és nem tettek az ellen, hogy a 
vonatkozó Európai Bizottság adatbázisa naprakész állapotba kerüljön.

Or. el

Kiigazította: Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 3
Paragraph 1 b (új)

1b. Felhívja a tagországokat arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a strukturális 
alapok ellenőrzési és gazdálkodási rendszerek javítására, és annak biztosítására, 
hogy, egyrészt a csalás kockázata jelentősen csökkenjen, másrészt pedig, hogy a 
1681/94 Szabályt teljes mértékben alkalmazzák, különös tekintettel a időben való, 
egyértelmű és teljes körű tájékoztatásra. 

Or. el

Kiigazította: Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 4
Paragraph 2

2. Kihúzva

Or. el

Kiigazította: Philip Bradbourn

Kiigazítás 5
Paragraph 2

2. Emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelme és a csalás elleni harc továbbra is kiemelkedő fontosságú, 
akárcsak közös felelősségük, függetlenül az Alkotmány ratifikációs folyamatának 
eredményétől; megjegyzi azonban, hogy ezen célkitűzések elérésének legjobb módja 
az ’alkony’ kikötés bevonása és érvényesítése a Közösségi politika ezen területére 
vonatkozóan.

Or. en
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Kiigazította Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 6
Paragraph 3

3. Kihúzva

Or. el

Kiigazította Philip Bradbourn

Kiigazítás 7
Paragraph 3

3. Emlékezteti a Bizottságot, hogy mivel ő a felelős az általános EU-költségvetés 
végrehajtásáért, első számú kötelessége a házon belüli következetlen pénzgazdálkodás elleni 
küzdelem azáltal, hogy kemény ellenőrzési mechanizmusokat és legjobb gyakorlatokat valósít 
meg a pénzgazdálkodás és a veszteségek visszanyerésében vagy a rosszul kifizetett alapok 
terén, beleértve az N+2 szabály hatékonyságának erősítését a jövőbeni strukturális és 
kohéziós politikában.

Or. en

Kiigazította Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 8
Paragraph 4

4. Kihúzva

Or. el

Kiigazította Philip Bradbourn

Kiigazítás 9
Paragraph 4

4. Emlékezteti a Bizottságot, hogy a büntetőjog terén az új adminisztratív testületek 
felállítása általi EU-szintű harmonizációjának intenzívebbé tételére nincs szükség, 
szükséges azonban, hogy a tagállamok sokkal hatékonyabban hasznosítsák saját, 
meglévő jogi és felügyeleti rendelkezéseiket az eredményes pénzgazdálkodás 
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biztosítása érdekében, amikor az Európai Közösségek, vagy a tagállamok pénzügyi 
forrásait kezelik; ezért úgy véli, hogy a strukturális és kohéziós politika úgy működik 
a leghatékonyabban, ha vissza van adva  a nemzeti intézmények és azok vonatkozó 
parlamentárisvizsgáló testületei hatáskörébe, melyek felelősek a nemzeti 
államkincstári ráfordításokért.

.

Or. en

Kiigazította Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 10
Paragraph 5

5. Felhívja a Bizottságot, hogy növelje aziránti erőfeszítéseit, hogy minden EU-tagállam, 
és különösen a tíz új tagállam, valamint a tagjelölt országok teljes mértékben tudatában 
legyenek annak, valamint hogy elkötelezettek legyenek aziránt, hogy az Európai 
Közösségek érdekei védelme és a csalás elleni harc (kihúzva) kulcsfontosságú céljait 
megvalósítsák, különösen (kihúzva) a strukturális és kohéziós politikák területén fellépő 
korrupció és csalás megelőzésével és legyőzésével kapcsolatos intenzívebb intézményközi 
megközelítés a megnövelt átláthatóság és a tagállamok hatályos ellenőrzési rendszereinek 
növekvő rendszerességgel lefolytatott helyszíni vizsgálata, valamint a projektekkel 
kapcsolatos, az Európai Számvevőszék által kibocsátott pénzügyi jelentések rendszeres 
előzetes és utólagos értékelése;

Or. el

Kiigazította Jean Marie Beaupuy

Kiigazítás 11
Paragraph 5

5. Felhívja a Bizottságot, hogy növelje aziránti erőfeszítéseit, hogy minden EU-tagállam, 
(kihúzva) valamint a tagjelölt országok teljes mértékben tudatában legyenek annak, 
valamint hogy elkötelezettek legyenek aziránt, hogy az Európai Közösségek érdekei 
védelme és a csalás elleni harc kulcsfontosságú céljait megvalósítsák:

- megerősített többoldalú együttműködési kultúra az aktuális információk minden tagállam 
csalás elleni ellenőrzőrendszerei közötti rendszeres és gyors cseréjének, valamint a 
tagállamok és az illetékes bizottsági osztályok közötti operatív partnerség kialakításának 
biztosítása céljából;
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- a strukturális és kohéziós politikák területén fellépő korrupció és csalás megelőzésével 
és legyőzésével kapcsolatos intenzívebb intézményközi megközelítés a megnövelt 
átláthatóság és a tagállamok hatályos ellenőrzési rendszereinek lefolytatott magasabb
színvonalú helyszíni vizsgálata, valamint a projektekkel kapcsolatos, az Európai 
Számvevőszék által kibocsátott pénzügyi jelentések rendszeres előzetes és utólagos 
értékelése,

Or. fr

Kiigazította Jean Marie Beaupuy

Kiigazítás 12
Paragraph 6

6. Felhívja a Bizottságot és valamennyi tagállamot, hogy (kihúzva) biztosítsák szigorú 
ellenőrzési rendszerek és jogi büntetések alkalmazását az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekei és a tagállamok pénzügyi érdekei ellen elkövetett csalásokra, különösen a 
strukturális és kohéziós politikák területén társfinanszírozott projektekkel kapcsolatban. 

Or. fr

Kiigazította Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 13
Paragraph 7

7. Kihúzva

Or. el

Kiigazította Konstantinos Hatzidakis

Kiigazítás 14
Paragraph 8

8. Kihúzva 

Or. el
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Kiigazította Jean Marie Beaupuy

Kiigazítás 15
Paragraph 10

10. Deleted

Or. fr
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