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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 1
1. Bekezdés

1. megjegyzi, hogy a megosztott irányítás koncepciójával kapcsolatban még mindig sok 
probléma vár megoldásra; úgy véli, hogy a kiadások és a beszedés többéves jellege, 
valamint az igazoló nyilatkozatban vizsgált minták kis száma miatt szinte lehetetlen lesz 
pozitív igazoló nyilatkozatot kapni a strukturális alapokra vonatkozóan; úgy véli, hogy a 
Számvevőszéknek világosabb megkülönböztetést kellene tennie azt illetően, hogy miben 
nyilvánul meg a hiba a strukturális alapok kiadásaival kapcsolatban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 2
1. Bekezdés

1. (törlés) úgy véli, hogy a Számvevőszéknek világosabb megkülönböztetést kellene tennie 
azt illetően, hogy miben nyilvánul meg a hiba a strukturális alapok kiadásaival 
kapcsolatban;
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 3
2. Bekezdés

2. helyteleníti, hogy egyes tagállamok nem képesek ellenőrizni és kezelni az adófizetők 
pénzét, amelyért felelőséggel tartoznak, és rámutat egyes tagállamok képmutatására, 
amelyek a Bizottságot hibáztatják olyan pénzek elköltése ellenőrzésének elmulasztásáért, 
amelyekért ők maguk a felelősek;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Konstantinos Hatzidakis

Módosítás: 4
3. Bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak szigorúan alkalmazniuk kell a strukturális alapok 
rendelkezéseit, és ennek érdekében megbízható ellenőrzési rendszereket kell 
felállítaniuk; kiemeli, hogy a Parlament nem fogja közömbösen szemlélni, ha a 
tagállamok képtelenek megfelelően alkalmazni a rendelkezéseket;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 5
3. Bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a Parlament kezdi elveszíteni türelmét a tagállamokkal szemben, és 
csak az alábbi feltételek mellett fog hozzájárulni a jövőbeli pénzügyi tervhez, valamint a 
strukturális alapokra vonatkozó általános szabályokhoz:

a) a tagállamok beleegyeznek abba, hogy évente ellenőrizhető igazoló nyilatkozatot 
nyújtanak be a strukturális alapokkal kapcsolatos tranzakciók és az általuk kezelt 
kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, és

b) a tagállamok az Unió-szerte elfogadott standardoknak megfelelő, auditált 
ellenőrzési rendszereket vezetnek be, amelyek előzetes vizsgálaton mentek 
keresztül.

c) (törlés)
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Módosítás: 6
3. Bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a Parlament kezdi elveszíteni türelmét a tagállamokkal szemben és 
csak az alábbi feltételek mellett fogja megadni a mentesítést:

a) a tagállamok beleegyeznek abba, hogy évente ellenőrizhető igazoló nyilatkozatot 
nyújtanak be a strukturális alapokkal kapcsolatos tranzakciók és az általuk kezelt 
kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, és

b) a tagállamok az Unió-szerte elfogadott standardoknak megfelelő, auditált 
ellenőrzési rendszereket vezetnek be, amelyek előzetes vizsgálaton mentek 
keresztül.

Az (a) és (b) pontok alkalmazásából következik az, hogy a tagállamok kötelesek 
visszafizetni minden szabálytalan kiadást a Bizottságnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bastiaan Belder

Módosítás: 7
6. Bekezdés

6. azon az állásponton van, hogy a Bizottságnak fel kell függesztenie, vagy meg kell 
szüntetnie a tagállamok számára történő időközi kifizetéseket súlyos szabálytalanságok 
esetében, illetve ha súlyos hibákat találnak a tagállamok irányítási ellenőrző 
rendszereiben.

Or. nl


