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Módosítás 1
Petru Filip

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a tagállamok 2007-
ben 3 832 szabálytalanságot jelentettek 
(ami 2006-hoz képest 19,2%-os növekedést 
jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi 
összeg körülbelül 828 millió EUR volt, 
2007-ben a feltételezett csalások aránya az 
összes jelentett szabálytalansághoz képest 
12–15%-ot tett ki, és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap keretében a teljes 
szabálytalan összeg 2006-hoz képest 48%-
kal emelkedett; ismételten hangsúlyozza, 
hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell 
pénzügyi ellenőrző mechanizmusaik 
megfelelőségét, és kiemeli annak 
fontosságát, hogy a tagállamok a 
szabálytalanságok feltárásának fokozása 
érdekében megelőző fellépést tegyenek, 
mielőtt a kedvezményezetteknek bármilyen 
tényleges kifizetést folyósítanának.

1. Elismeri, hogy nagyszámú tagállamban 
fordulnak elő az uniós pénzeszközök 
felhasználásában nem megfelelő 
kezeléshez és néha akár csaláshoz 
kapcsolódó szabálytalanságok. 
megállapítja, hogy a tagállamok 2007-ben 
3 832 szabálytalanságot jelentettek (ami 
2006-hoz képest 19,2%-os növekedést 
jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi 
összeg körülbelül 828 millió EUR volt, 
2007-ben a feltételezett csalások aránya az 
összes jelentett szabálytalansághoz képest 
12–15%-ot tett ki, és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap keretében a teljes 
szabálytalan összeg 2006-hoz képest 48%-
kal emelkedett; ismételten hangsúlyozza, 
hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell 
pénzügyi ellenőrző mechanizmusaik 
megfelelőségét, és kiemeli annak 
fontosságát, hogy a tagállamok a 
szabálytalanságok feltárásának fokozása 
érdekében megelőző fellépést tegyenek, 
mielőtt a kedvezményezetteknek bármilyen 
tényleges kifizetést folyósítanának. 
Hangsúlyozza azt a tényt, hogy a csalás és 
a korrupció elleni küzdelem valamennyi 
tagállam folyamatos feladata, valamint 
hogy a valódi eredményekhez 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség.

Or. en

Módosítás 2
Maria Petre

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a tagállamok 2007-
ben 3 832 szabálytalanságot jelentettek 
(ami 2006-hoz képest 19,2%-os növekedést 
jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi 
összeg körülbelül 828 millió EUR volt, 
2007-ben a feltételezett csalások aránya az 
összes jelentett szabálytalansághoz képest 
12–15%-ot tett ki, és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap keretében a teljes 
szabálytalan összeg 2006-hoz képest 48%-
kal emelkedett; ismételten hangsúlyozza, 
hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell 
pénzügyi ellenőrző mechanizmusaik 
megfelelőségét, és kiemeli annak 
fontosságát, hogy a tagállamok a 
szabálytalanságok feltárásának fokozása 
érdekében megelőző fellépést tegyenek, 
mielőtt a kedvezményezetteknek bármilyen 
tényleges kifizetést folyósítanának.

1. megállapítja, hogy a tagállamok 2007-
ben 3 832 szabálytalanságot jelentettek 
(ami 2006-hoz képest 19,2%-os növekedést 
jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi 
összeg körülbelül 828 millió EUR volt, 
2007-ben a feltételezett csalások aránya az 
összes jelentett szabálytalansághoz képest 
12–15%-ot tett ki, és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap keretében a teljes 
szabálytalan összeg 2006-hoz képest 48%-
kal emelkedett; üdvözli a tagállamok 
eddigi erőfeszítéseit, de ismételten 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell pénzügyi ellenőrző 
mechanizmusaik megfelelőségét, és 
kiemeli annak fontosságát, hogy a 
tagállamok a szabálytalanságok 
feltárásának fokozása érdekében megelőző 
fellépést tegyenek, mielőtt a 
kedvezményezetteknek bármilyen 
tényleges kifizetést folyósítanának.

Or. fr

Módosítás 3
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a tagállamok 2007-
ben 3 832 szabálytalanságot jelentettek 
(ami 2006-hoz képest 19,2%-os növekedést 
jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi 
összeg körülbelül 828 millió EUR volt, 
2007-ben a feltételezett csalások aránya az 
összes jelentett szabálytalansághoz képest 
12–15%-ot tett ki, és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap keretében a 
teljes szabálytalan összeg 2006-hoz képest 
48%-kal emelkedett; ismételten 

(1) megállapítja, hogy a tagállamok 2007-
ben 3 832 szabálytalanságot jelentettek 
(ami 2006-hoz képest 19,2%-os növekedést 
jelent), a 2007-ben érintett teljes pénzügyi 
összeg körülbelül 828 millió EUR volt 
(ami a kötelezettségvállalási előirányzatok 
valamivel kevesebb mint 1,83%-ának felel 
meg), 2007-ben a feltételezett csalások 
aránya az összes jelentett 
szabálytalansághoz képest 12–15%-ot tett 
ki, mintegy 141 millió euróra becsülhető 
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hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell pénzügyi ellenőrző 
mechanizmusaik megfelelőségét, és 
kiemeli annak fontosságát, hogy a 
tagállamok a szabálytalanságok 
feltárásának fokozása érdekében megelőző 
fellépést tegyenek, mielőtt a 
kedvezményezetteknek bármilyen 
tényleges kifizetést folyósítanának.

pénzügyi következményekkel (ami a teljes 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
0,31%-ának felel meg, vagyis a 2006-os 
157,56 millió euróhoz, azaz 0,41%-hoz 
képest csökkenés tapasztalható); 
ismételten hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell pénzügyi 
ellenőrző mechanizmusaik megfelelőségét, 
és kiemeli annak fontosságát, hogy a 
tagállamok a szabálytalanságok 
feltárásának fokozása érdekében megelőző 
fellépést tegyenek, mielőtt a 
kedvezményezetteknek bármilyen 
tényleges kifizetést folyósítanának.

Or. es

Módosítás 4
James Nicholson

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a Bizottság által 2008. 
február 19-én a megosztott irányítással 
végrehajtott strukturális fellépések 
ellenőrzésének erősítésére elfogadott 
cselekvési terv fontosságát, aminek célja a 
tagállami kifizetési igényekben található 
hibák számának csökkentése; 
meggyőződése, hogy ez az új cselekvési 
terv jelentősen javíthatja a helyzetet nem 
utolsósorban azáltal, hogy támogatja a 
tagállamokat a projektkiadások 
támogathatóságának ellenőrzése terén 
fennálló képességeik fejlesztésében; 
megjegyzi, hogy a cselekvési tervre 
vonatkozó első időközi jelentés néhány 
kedvező kezdeti eredményről számol be.

Or. en



PE415.250v01-00 6/18 AM\752694HU.doc

HU

Módosítás 5
Maria Petre

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy szükséges 
különbséget tenni a csalás és a helytelen
kezelés fogalma között, mivel az előbbi az 
előre megfontolt szándékot is magában 
foglalja, míg az utóbbi nem szándékos 
tévedésekre utal.

Or. fr

Módosítás 6
Petru Filip

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben 
a csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást; ezért ösztönzi ezeket a 
tagállamokat, hogy tegyenek összehangolt
intézkedést az e jelentésekben 
megállapított konkrét nyomon követő 
intézkedések végrehajtására. 



AM\752694HU.doc 7/18 PE415.250v01-00

HU

tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására. 

Or. en

Módosítás 7
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
részletes, alapos jelentést tett közzé, 
amelyben kritikusan értékelte Bulgária és 
Románia igazságügyi reformja és 
korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság Bulgária esetében az 
ellenőrző és auditáló rendszerén keresztül 
megállapított szabálytalanságok miatt 
átmenetileg felfüggesztette az uniós 
finanszírozást; ezért felhívja ezeket a 
tagállamokat, hogy tegyenek sürgős 
intézkedést az e jelentésekben 
megállapított konkrét nyomon követő 
intézkedések végrehajtására.

Or. en
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Módosítás 8
Maria Petre

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást;
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte a 
Bulgária és Románia által elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; ezért felhívja ezeket a 
tagállamokat, hogy tegyenek sürgős 
intézkedést az e jelentésekben 
megállapított konkrét nyomon követő 
intézkedések végrehajtására.

Or. fr

Módosítás 9
James Nicholson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
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Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt egy operatív 
program tekintetében átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 10
Jana Bobošíková

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 



PE415.250v01-00 10/18 AM\752694HU.doc

HU

végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására; végezetül támogatja e 
tagállamok erőfeszítéseit és felhívja őket 
arra, hogy e célból minden szükséges 
intézkedést tegyenek meg.

Or. el

Módosítás 11
Miloš Koterec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 

2. megállapítja, hogy a Bizottság egy sor 
jelentést tett közzé, amelyben értékelte 
Bulgária és Románia igazságügyi reformja 
és korrupció elleni küzdelme terén az 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmusok keretében elért 
előrehaladást, és az uniós pénzeszközök 
bulgáriai igazgatásával kapcsolatban egy 
különálló jelentést tett közzé, amely 
rávilágít a tartós politikai 
kötelezettségvállalás és gyakorlati 
végrehajtás szükségességére, amennyiben a 
csatlakozás idején meghatározott 
referenciaértékeket teljes mértékben 
teljesíteni kívánják; megállapítja továbbá, 
hogy a Bizottság kifejezetten Bulgária 
esetében az ellenőrző és auditáló 
rendszerén keresztül megállapított 
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szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy 
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

szabálytalanságok miatt átmenetileg 
felfüggesztette az uniós finanszírozást; 
ezért felhívja ezeket a tagállamokat, hogy –
amennyiben még nem tették azt meg –
tegyenek sürgős intézkedést az e 
jelentésekben megállapított konkrét 
nyomon követő intézkedések 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 12
James Nicholson

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy a strukturális alapok 
hatékony felhasználása jelentős 
kihívásokat jelentett, különösen az új 
tagállamok számára, mivel ezeket a 
tagállamokat az alapok felhasználása 
tekintetében szigorú és gyakran összetett 
követelmények teljesítésére kérték; ezért 
üdvözli e tagállamoknak a végrehajtási 
kapacitásaik fejlesztése terén tett 
erőfeszítéseit, és felkéri azokat a munka 
felgyorsítására, hogy elfogadható időn 
belül kézzelfogható eredményeket 
tudjanak felmutatni.

Or. en

Módosítás 13
James Nicholson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megítélése szerint bizonyos mértékben 
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a strukturális alapok programjaira 
vonatkozó jogszabályi keretrendszer 
összetettsége – különösen az irányítási és 
monitoring eljárások terén – felelős a 
tagállami részről előforduló 
szabálytalanságokért; ezért sürgeti a 
Bizottságot a rendszer további 
egyszerűsítésére irányuló munka 
felgyorsítására.

Or. en

Módosítás 14
Markus Pieper

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti azt a nyolc tagállamot 
(Észtország, Franciaország, Németország, 
Írország, Luxemburg, Lettország, 
Spanyolország és Svédország), amelyek 
még nem alkalmazzák az AFIS/ECR 
elektronikus moduljait az elektronikus 
jelentéstételhez, hogy gyorsan tegyék ezt 
meg annak érdekében, hogy adataik 
minőségét és időbeli jelentéstételüket 2009 
vége előtt javítsák.

4. sürgeti azt a hét tagállamot (Észtország, 
Franciaország, Írország, Luxemburg, 
Lettország, Spanyolország és Svédország), 
amelyek még nem alkalmazzák az 
AFIS/ECR elektronikus moduljait az 
elektronikus jelentéstételhez, hogy gyorsan 
tegyék ezt meg annak érdekében, hogy 
adataik minőségét és időbeli 
jelentéstételüket 2009 vége előtt javítsák;
ezzel összefüggésben üdvözli azt a tényt, 
hogy Németország az OLAF-fal közösen 
egy kísérleti projektet hajt végre az 
internetes alapú jelentéstételi rendszer 
bevezetésére.

Or. en

Módosítás 15
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 bekezdés



AM\752694HU.doc 13/18 PE415.250v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti azt a nyolc tagállamot 
(Észtország, Franciaország, Németország, 
Írország, Luxemburg, Lettország, 
Spanyolország és Svédország), amelyek 
még nem alkalmazzák az AFIS/ECR 
elektronikus moduljait az elektronikus 
jelentéstételhez, hogy gyorsan tegyék ezt 
meg annak érdekében, hogy adataik 
minőségét és időbeli jelentéstételüket 2009 
vége előtt javítsák.

(4) sürgeti azon tagállamokat, amelyek 
még nem alkalmazzák az AFIS/ECR 
elektronikus moduljait az elektronikus 
jelentéstételhez, hogy gyorsan tegyék ezt 
meg annak érdekében, hogy adataik 
minőségét és időbeli jelentéstételüket 2009 
vége előtt javítsák.

Or. es

Módosítás 16
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szabálytalanság 
besorolása (amely jelzi, hogy gyanítható 
csalás esetéről van-e szó vagy sem) a 
tagállamok jelentéstételének 
megerősítendő eleme, tekintettel arra, hogy 
négy tagállam (Franciaország, Írország, 
Luxemburg és Spanyolország) még 
semmiféle minősítést nem küldött, és 
három másik tagállam (Dánia, 
Németország és Svédország) csupán a 
jelentett szabálytalanságok korlátozott 
részére tudná megadni a besorolást.

(5) hangsúlyozza, hogy a szabálytalanság 
besorolása (amely jelzi, hogy gyanítható 
csalás esetéről van-e szó vagy sem) a 
tagállamok jelentéstételének 
megerősítendő eleme, tekintettel arra, hogy 
több tagállam még semmiféle minősítést 
nem küldött, és más tagállamok csupán a 
jelentett szabálytalanságok korlátozott 
részére tudnák megadni a besorolást.

Or. es

Módosítás 17
Giovanni Robusti

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az 
irányító hatóságoknak a 2007–2013. évi 
alapok végrehajtására vonatkozó szabályok 
(1828/2006/EK bizottsági rendelet) 
értelmében az EU kohéziós politikájának 
valamennyi közvetlen kedvezményezettjét 
közzé kell tenniük, a Bizottság weboldalán 
található adatbázis nem teljes; ezért sürgeti 
a tagállamokat és a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és időben, a Parlament 
állásfoglalásában megállapított határidő, 
2009 júniusa előtt teljesítsék az 
átláthatóságra vonatkozó fenti 
kötelezettséget. 

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az 
irányító hatóságoknak a 2007–2013. évi 
alapok végrehajtására vonatkozó szabályok 
(1828/2006/EK bizottsági rendelet) 
értelmében az EU kohéziós politikájának 
valamennyi közvetlen kedvezményezettjét 
közzé kell tenniük, a Bizottság weboldalán 
található adatbázis nem teljes; ezért sürgeti 
a tagállamokat, hogy teljes mértékben és 
időben, a Parlament állásfoglalásában 
megállapított határidő, 2009 júniusa előtt 
teljesítsék az átláthatóságra vonatkozó fenti 
kötelezettséget, és felkéri a Bizottságot, 
hogy határozzon meg szankciókat az 
illetékes hatóságok vonatkozásában, 
amennyiben az említett, átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettséget késedelemmel 
vagy egyáltalán nem teljesítik.

Or. it

Módosítás 18
Εmmanouil Angelakas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az 
irányító hatóságoknak a 2007–2013. évi 
alapok végrehajtására vonatkozó szabályok 
(1828/2006/EK bizottsági rendelet) 
értelmében az EU kohéziós politikájának 
valamennyi közvetlen kedvezményezettjét 
közzé kell tenniük, a Bizottság weboldalán 
található adatbázis nem teljes; ezért sürgeti 
a tagállamokat és a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és időben, a Parlament 
állásfoglalásában megállapított határidő, 
2009 júniusa előtt teljesítsék az 
átláthatóságra vonatkozó fenti 
kötelezettséget.

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az 
irányító hatóságoknak a 2007–2013. évi 
alapok végrehajtására vonatkozó szabályok 
(1828/2006/EK bizottsági rendelet) 
értelmében az EU kohéziós politikájának 
valamennyi közvetlen kedvezményezettjét 
közzé kell tenniük, a Bizottság weboldalán 
található adatbázis nem teljes; felhívja 
ezért a Bizottságot, hogy működjön együtt 
a tagállamokkal az adatbázisban található
információk áramlásának az átlátható 
alapokon nyugvó hatékonyabb működés 
céljából történő felgyorsítása érdekében; 
emellett sürgeti a tagállamokat és a 
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Bizottságot, hogy teljes mértékben és 
időben, a Parlament állásfoglalásában 
megállapított határidő, 2009 júniusa előtt 
teljesítsék az átláthatóságra vonatkozó fenti 
kötelezettséget.

Or. el

Módosítás 19
James Nicholson

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja a Bizottság azon álláspontját, 
hogy amennyiben szabálytalanságokra 
derül fény, helyesbítő intézkedéseket 
tesznek, beleértve a kifizetések 
felfüggesztését és a jogtalan vagy téves 
kifizetések behajtását, és legalább évente 
kétszer jelentést fognak tenni a 
Parlamentnek az e tekintetben tett 
intézkedéseiről.

7. támogatja a Bizottság azon álláspontját, 
hogy amennyiben szabálytalanságokra 
derül fény, helyesbítő intézkedéseket 
tesznek, beleértve a kifizetések 
felfüggesztését és a jogtalan vagy téves 
kifizetések behajtását; emlékeztet arra, 
hogy a Bizottságnak évente négy 
alkalommal kell beszámolnia a cselekvési 
terve végrehajtásával kapcsolatban elért 
előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 20
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja a Bizottság azon álláspontját, 
hogy amennyiben szabálytalanságokra 
derül fény, helyesbítő intézkedéseket 
tesznek, beleértve a kifizetések 
felfüggesztését és a jogtalan vagy téves 
kifizetések behajtását, és legalább évente 
kétszer jelentést fognak tenni a 

7. támogatja a Bizottság azon álláspontját, 
hogy amennyiben súlyos 
szabálytalanságokra derül fény, helyesbítő 
intézkedéseket tesznek, beleértve a 
kifizetések felfüggesztését és a jogtalan 
vagy téves kifizetések behajtását, és 
legalább évente kétszer jelentést fognak 
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Parlamentnek az e tekintetben tett 
intézkedéseiről.

tenni a Parlamentnek az e tekintetben tett 
intézkedéseiről;·mindazonáltal felhívja a 
Bizottságot erőfeszítéseinek fokozására a 
tagállamok szabálytalanságok megelőzése, 
valamint a szükséges szakértelemnek a 
nemzeti és regionális hatóságok részére 
történő átadása terén történő támogatása 
érdekében.

Or. el

Módosítás 21
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe a tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi közigazgatásai által a 
társfinanszírozott projektek nyomon 
követésével és ellenőrzésével járó, 
gyakorta összetett és költséges 
követelmények alkalmazása miatt 
viselendő igazgatási költségeket.

Or. el

Módosítás 22
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a szinte valamennyi projekt 
területén elért minőségi eredményeket, és 
a strukturális alapok megfelelő 
végrehajtásának biztosítása céljából 
felhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad 
összekeverni egymással a következő két 
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dolgot:
- az adminisztratív szabálytalanságok, 
amelyek kiigazításra várnak,
-a csalások (vagyis a Bizottság által 2000 
és 2007 között teljesített kifizetések 0,16%-
a), amelyeket büntetni kell.

Or. fr

Módosítás 23
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodással
kapcsolatos helyzet szükséges javulásának 
a közösségi források felhasználására 
vonatkozó szabályok nagyobb mértékű 
egyszerűsítésén kell alapulnia.

Or. el

Módosítás 24
Emmanouil Angelakas

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. Ebből a célból a Bizottságot és a 
tagállamokat is felhívja a módszeres 
munkavégzésre, hogy tanácsot adjanak a 
szabálytalanságok, valamint az 
igazgatási hibák és mulasztások 
megelőzése érdekében.

Or. el
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