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Módosítás 1
Bart Staes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. érdeklődéssel fogadja az Európai 
Számvevőszék jelentésének eredményeit és 
a strukturális alapok megfelelő 
felhasználását célzó ajánlásokat;

1. némi aggodalommal vette tudomásul az 
Európai Számvevőszék jelentésének 
eredményeit és a strukturális alapok 
megfelelő felhasználását célzó ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 2
Bart Staes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a kohéziós politika 
továbbra is az EU egyik fő politikája;
hangsúlyozza jelentős szerepét az EU 
pénzügyi válságra adott válaszában és 
kulcsfontosságú helyét az európai 
gazdasági helyreállítási tervben;
ennélfogva üdvözli azokat a Bizottság által 
javasolt fellépéseket, melyek célja a 
kohéziós programok végrehajtásának 
megkönnyítése és végrehajtása;

3. kiemeli, hogy a kohéziós politika 
továbbra is az EU egyik fő politikája;
hangsúlyozza jelentős szerepét az EU 
pénzügyi válságra adott válaszában – ha 
azt a tagállamok helyesen alkalmazzák –
és kulcsfontosságú helyét az európai 
gazdasági helyreállítási tervben;
ennélfogva üdvözli azokat a Bizottság által 
javasolt fellépéseket, melyek célja a 
kohéziós programok végrehajtásának 
megkönnyítése és végrehajtása;

Or. en

Módosítás 3
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy mind nemzeti 
regionális, mind helyi szinten az ilyen 
egyszerűsítési eljárások az adminisztratív 
terhek csökkentésének kulcsfontosságú 
elemei; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
fontos annak biztosítása, hogy ezek az 
egyszerűsítési eljárások ne vezessenek a 
jövőben nagyobb hibaarányhoz;

Or. en

Módosítás 4
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a Bizottság által 2009. február 
19-én elfogadott, a megosztott irányítás alá 
tartozó strukturális intézkedések 
ellenőrzésének megerősítéséről szóló 
cselekvési terv jelentőségét, melynek célja 
a tagállamoktól beérkező kifizetési 
igényekben található hibák csökkentése;
bízik abban, hogy ez a cselekvési terv 
jelentősen javítja a helyzetet, nem 
utolsósorban abban segítve a tagállamokat, 
hogy kialakítsák a projektkiadások 
elszámolhatóságának megállapítására 
vonatkozó képességüket; megállapítja, 
hogy a cselekvési tervről szóló első időközi 
jelentésben szereplő kezdeti eredmények 
igen kedvezőek;

6. kiemeli a Bizottság által 2009. február 
19-én elfogadott, a megosztott irányítás alá 
tartozó strukturális intézkedések 
ellenőrzésének megerősítéséről szóló 
cselekvési terv jelentőségét, melynek célja 
a tagállamoktól beérkező kifizetési 
igényekben található hibák csökkentése;
bízik abban, hogy ez a cselekvési terv 
jelentősen javítja a helyzetet, nem 
utolsósorban abban segítve a tagállamokat, 
hogy kialakítsák a projektkiadások 
elszámolhatóságának megállapítására 
vonatkozó képességüket; megállapítja, 
hogy a cselekvési tervről szóló első időközi 
jelentésben szereplő kezdeti eredmények 
igen kedvezőek; hangsúlyozza azonban, 
hogy legkorábban 2010-ben, vagy még 
később lehet csak az érdemi előrelépést 
értékelni;

Or. en
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Módosítás 5
Bart Staes

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kiemeli a Bizottság által 2009. február 
19-én elfogadott, a megosztott irányítás alá 
tartozó strukturális intézkedések 
ellenőrzésének megerősítéséről szóló 
cselekvési terv jelentőségét, melynek célja 
a tagállamoktól beérkező kifizetési 
igényekben található hibák csökkentése;
bízik abban, hogy ez a cselekvési terv 
jelentősen javítja a helyzetet, nem 
utolsósorban abban segítve a tagállamokat, 
hogy kialakítsák a projektkiadások 
elszámolhatóságának megállapítására 
vonatkozó képességüket; megállapítja, 
hogy a cselekvési tervről szóló első időközi 
jelentésben szereplő kezdeti eredmények 
igen kedvezőek;

6. kiemeli a Bizottság által 2009. február 
19-én elfogadott, a megosztott irányítás alá 
tartozó strukturális intézkedések 
ellenőrzésének megerősítéséről szóló 
cselekvési terv jelentőségét, melynek célja 
a tagállamoktól beérkező kifizetési 
igényekben található hibák csökkentése, 
melyek arányát 11%-ra becsülik; bízik 
abban, hogy ez a cselekvési terv jelentősen 
javítja a helyzetet, nem utolsósorban abban 
segítve a tagállamokat, hogy kialakítsák a 
projektkiadások elszámolhatóságának 
megállapítására vonatkozó képességüket;
megállapítja, hogy a cselekvési tervről 
szóló első időközi jelentésben szereplő 
kezdeti eredmények igen kedvezőek;

Or. en

Módosítás 6
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a Bizottság által – a 
cselekvési terv keretében – 2008 
júniusában kiadott, irányítási 
vizsgálatokról szóló iránymutatás
hangsúlyozza az irányító hatóságok által 
hozott megelőző intézkedések fontosságát, 
hatékony kommunikációs stratégiát 
alakítva ki a kedvezményezettekkel; úgy 
véli, hogy a kedvezményezettek 
tájékoztatása alapvető fontosságú a hibák 
csökkentésében, különösen olyan 
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területeken, mint a kiadások 
elszámolhatósága;

Or. en

Módosítás 7
Bart Staes

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy készítsen 
tagállamonkénti kimutatást a kohéziós 
politika keretében indokolatlanul kifizetett 
visszatérítésekről;

Or. en

Módosítás 8
Bart Staes

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja a Bizottság pénzügyi 
korrekciókkal kapcsolatosan kinyilvánított 
álláspontját, amely szerint a 
szabálytalanságokat a többéves korrekciós 
rendszer valószínűleg észleli és kijavítja;
megjegyzi, hogy a Bizottság folyamatosan 
ellenőrzi a tagállamok által küldött 
adatokat azok teljessége és pontossága 
szempontjából, és hogy a tagállamok már
sokkal megbízhatóbb bizonyítékokat 
szolgáltatnak a korrekciók végrehajtásáról;

7. tudomásul veszi a Bizottság pénzügyi 
korrekciókkal kapcsolatosan kinyilvánított 
álláspontját, amely szerint a 
szabálytalanságokat a többéves korrekciós 
rendszer nagyobb valószínűséggel észleli 
és javítja; megjegyzi, hogy a Bizottság 
folyamatosan ellenőrzi a tagállamok által 
küldött adatokat azok teljessége és 
pontossága szempontjából, és hogy a 
tagállamok már megbízhatóbb 
bizonyítékokat szolgáltatnak a korrekciók 
végrehajtásáról;

Or. en
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Módosítás 9
Marian Harkin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a Bizottság átláthatósági 
kezdeményezését, amely a jövőben 
nagyobb szerepet játszhatna a hibák 
kiiktatásában;

Or. en

Módosítás 10
Bart Staes

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. tudomásul veszi a Számvevőszék által 
megállapított hibaszintet és megjegyzi, 
hogy a Számvevőszék és a Bizottság 
szerint eltérő összeget nem kellett volna 
visszatéríteni (az eltérés elsősorban az 
elszámolható kiadásokra vonatkozó 
szabályok értelmezésében mutatkozik);
hangsúlyozza, hogy további 
egyértelműsítésre van szükség, és kéri a 
pénzügyi korrekciók alkalmazására 
vonatkozó szabályok értelmezésének 
harmonizálását.

8. tudomásul veszi a Számvevőszék által 
megállapított hibaszintet és megjegyzi, 
hogy a Számvevőszék és a Bizottság 
szerint eltérő összeget nem kellett volna 
visszatéríteni (az eltérés elsősorban az 
elszámolható kiadásokra vonatkozó 
szabályok értelmezésében mutatkozik);
hangsúlyozza, hogy további 
egyértelműsítésre van szükség, és kéri a 
pénzügyi korrekciók alkalmazására 
vonatkozó szabályok értelmezésének 
harmonizálását; ezenkívül felkéri azokat a 
tagállamokat, amelyek eddig ezt még nem 
tették meg, hogy mielőbb továbbítsák a 
megosztott irányítás alá tartozó 
kiadásokról szóló éves nemzeti 
nyilatkozataikat.

Or. en
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Módosítás 11
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. némi elégedettségnek ad hangot a 
tagállamok ellenőrző rendszereinek 
nyilvánvaló statisztikai javulása miatt, 
ugyanakkor sajnálja, hogy a tagállamok 
számos ellenőrző rendszerében továbbra is 
fennáll a szabálytalan visszatérítések 
kockázata. úgy véli, hogy a nemzeti és 
ennél alacsonyabb szintű első ellenőrzési 
szint hatékonyságának további fokozására 
van szükség; e tekintetben kiemeli a 
Bizottság jelentős felügyeleti szerepét;

Or. en

Módosítás 12
Marian Harkin

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kiemeli, hogy a Számvevőszék 
jelentésében szereplő hibaszint nem 
feltétlenül utal csalásra, ezért felhívja a 
Bizottságot és a Számvevőszéket, hogy 
későbbi dokumentumaikban ezt 
egyértelműen közöljék;

Or. en


	764364hu.doc

