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22.4.2015 A8-0101/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 140 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 140a. upozorňuje na skutečnost, že v 50 
případech ze 75 platily výhrady po celý 
rok či déle; vyzývá Komisi, aby předložila 
informace umožňující vyhodnotit, zda se 
jednalo o tytéž nedostatky a regiony a proč 
se vnitrostátním řídícím orgánům 
nepodařilo tyto chyby účinně napravit; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 157 a (nový) – nadpis (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fond solidarity Evropské unie 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 157 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 157a. bere na vědomí zprávu Komise 
o Fondu solidarity Evropské unie za rok 
20131; s překvapením konstatuje, že 
zdroje znepokojení, o nichž se zmiňuje 
zvláštní zpráva Účetního dvora č. 24/2012 
a které přijal za své Parlament ve zprávě 
o udělení absolutoria Komisi za rok 20122, 
nebyly odstraněny; vyzývá Komisi, aby 
vysvětlila, jak byly v rámci revize nařízení 
o Fondu solidarity Evropské unie, jež 
vstoupila v platnost dne 28. června 2014, 
vyřešeny nedostatky při poskytování 
mimořádné pomoci oblasti Abruzzo, které 
odhalil Účetní dvůr, především pokud se 
jedná o vypracovávání aktualizovaných 
vnitrostátních plánů pro zvládání 
katastrof, zavedení ustanovení pro 
zadávání zakázek v mimořádných 
situacích, poskytování dočasného přístřeší 
v oblastech zasažených katastrofou 
a převod případných příjmů pocházejících 
z projektů fondu solidarity zpět do 
rozpočtu Unie;   

 
1 COM(2015)0118 

 
2 P7_TA(2014)0288, bod 139 a další 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ingeborg Gräßle 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné 

agentury 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 183 a (nový)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 183a. upozorňuje na skutečnost, že v 30 
případech ze 79 platily výhrady po celý 
rok či déle, a to bez ohledu na opakované 
výhrady, které byly vyjadřovány s ohledem 
na tytéž programy; vyzývá Komisi, aby 
předložila informace umožňující 
vyhodnotit, zda se jednalo o tytéž 
nedostatky a regiony a proč se 
vnitrostátním řídícím orgánům nepodařilo 
tyto chyby účinně napravit; bere na 
vědomí opakované výhrady týkající se 
Belgie (regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost, zaměstnanost a sociální 
soudržnost), Německa (Durynsko 
a Berlín), Irska (investice do lidského 
kapitálu), Itálie (oblast Campania, 
dovednosti a rozvoj), Slovenska 
(vzdělávání), Španělska (Extremadura, 
Andalusie, Baleárské ostrovy, Katalánsko, 
Rioja; přizpůsobivost a zaměstnanost, boj 
proti diskriminaci, technická podpora) 
a Spojeného království (Highlands 
a ostrovy – Skotsko, Lowlands a Uplands 
– Skotsko); v této souvislosti se ptá 
Komise, proč byly tyto výhrady vyjádřeny 
opakovaně a jaká opatření Komise přijala 
s cílem napravit tuto situaci; 

Or. en 
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