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22.4.2015 A8-0101/1 

Ændringsforslag  1 

Ingeborg Gräßle 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 140 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 140a. påpeger, at forbeholdene i 50 ud af 

75 tilfælde opretholdtes i et år eller 

længere; opfordrer Kommissionen til at 

forelægge oplysninger med henblik på at 

vurdere, om svaghederne og regionerne 

blev ved at være de samme, og på at finde 

ud af, hvorfor de nationale myndigheder 

ikke var i stand til at rette fejlene på 

effektiv vis; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Ændringsforslag  2 

Ingeborg Gräßle 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 157 a (nyt) - underoverskrift (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Ændringsforslag  3 

Ingeborg Gräßle 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 157 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 157a. tager Kommissionens rapport om 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 

for 2013
1
 til efterretning; er overrasket 

over, at der ikke er taget hånd om de 

bekymringer, der kom til udtryk i 

Revisionsrettens særberetning 24/2012, og 

som blev støttet i Parlamentets 

dechargebetænkning 2012
2
 til 

Kommissionen; kræver, at Kommissionen 

redegør for, hvordan der blev rådet bod på 

de mangler i forbindelse med leveringen 

af katastrofebistand til Abruzzi-regionen, 

som Revisionsretten opdagede, i den 

ændrede forordning om Den Europæiske 

Unions Solidaritetsfond, som trådte i kraft 

den 28. juni 2014, navnlig hvad angår 

indførelsen af ajourførte nationale 

katastrofeberedskabsplaner, indførelsen 

af katastrofeindkøbsordninger, oprettelse 

af midlertidig indkvartering i 

katastroferamte områder og tilbageførsel 

til Unionens budget af eventuelle 

indtægter genereret af 

solidaritetsfondsprojekter; 

 
1
 COM(2015)0118 

 
2
 P7_TA(2014)0288, pkt. 139 ff. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Ændringsforslag  4 

Ingeborg Gräßle 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 183 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 183a. påpeger, at forbeholdene i 30 ud af 

79 tilfælde opretholdtes i et år eller 

længere - uden hensyntagen til 

tilbagevendende forbehold udstedt for de 

samme programmer; opfordrer 

Kommissionen til at forelægge 

oplysninger med henblik på at vurdere, 

om svaghederne og regionerne blev ved at 

være de samme, og hvorfor de nationale 

myndigheder ikke var i stand til at rette 

fejlene på effektiv vis; noterer sig de 

tilbagevendende forbehold i Belgien 

(regional konkurrenceevne og 

beskæftigelse, beskæftigelse og social 

samhørighed), Tyskland (Thüringen og 

Berlin), Irland (investering i menneskelig 

kapital), Italien (Campanien, 

kompetencer og udvikling), Slovakiet 

(uddannelse), Spanien (Extremadura, 

Andalusien, Balearerne, Catalonien, 

Rioja; tilpasningsevne og beskæftigelse, 

bekæmpelse af diskrimination, teknisk 

bistand) og Det Forenede Kongerige 

(Højlandet og øerne i Skotland, lavlandet 

og bakkelandet i Skotland), spørger i 

denne forbindelse Kommissionen, hvorfor 

disse forbehold optrådte gentagne gange, 

og hvilke foranstaltninger, Kommissionen 

har truffet for at rette op på situationen; 

Or. en 


