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22.4.2015 A8-0101/1 

Τροπολογία  1 

Ingeborg Gräßle 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισµός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

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

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 140 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 140α. επισηµαίνει ότι, σε 50 από τις 75 
περιπτώσεις, εξακολουθούν να 
υφίστανται επιφυλάξεις επί ένα έτος ή και 
περισσότερο· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει εκείνες τις πληροφορίες που θα 
επιτρέψουν να αξιολογηθεί κατά πόσο 
έχουν παραµείνει αµετάβλητες οι 
ελλείψεις στις περιοχές και για ποιους 
λόγους δεν κατόρθωσαν οι εθνικές αρχές 
διαχείρισης να διορθώσουν τα λάθη στη 
πράξη· 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Τροπολογία  2 

Ingeborg Gräßle 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισµός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

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

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 157 α (νέα) – υπότιτλος (νέος) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Τροπολογία  3 

Ingeborg Gräßle 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισµός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

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

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 157 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 157α. λαµβάνει υπόψη του την έκθεση 
της Επιτροπής του 2013 σχετικά µε το 
Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1· εκφράζει την έκπληξή του διότι 
οι ανησυχίες, οι οποίες διατυπώθηκαν 
στην Ειδική Έκθεση αριθ. 24/2012 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις οποίες το 
Κοινοβούλιο υποστήριξε στην έκθεσή του 
σχετικά µε την απαλλαγή της Επιτροπής 
για το 20122, δεν ελήφθησαν υπόψη· 
καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει, σε 
σχέση µε τις ελλείψεις που εντόπισε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την αποστολή 
έκτακτης βοήθειας στην περιοχή Abruzzi, 
ποιες λύσεις έχει προτείνει ο 
αναθεωρηµένος κανονισµός για το 
Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρµογή 
στις 28 Ιουνίου 2014, ιδίως όσον αφορά 
την εκπόνηση επικαιροποιηµένων 
εθνικών σχεδίων διαχείρισης 
καταστροφών, την θέσπιση 
διακανονισµών ανάθεσης συµβάσεων 
έκτακτης ανάγκης, την ανέγερση 
υποδοµών προσωρινής διαµονής στις 
πληγείσες περιοχές και την επιστροφή 
οποιωνδήποτε εσόδων από προγράµµατα 
του ταµείου αλληλεγγύης στον 
προϋπολογισµό της Ένωσης· 
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___________________________ 

1 COM(2015)0118 

 
2 P7_TA(2014)0288, σηµείο 139 κ.ε. 

Or. en 



 

AM\1058723EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

22.4.2015 A8-0101/4 

Τροπολογία  4 

Ingeborg Gräßle 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισµός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

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

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 183 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 183α. επισηµαίνει ότι, σε 30 από τις 79 
περιπτώσεις, εξακολουθούν να 
υφίστανται επιφυλάξεις επί ένα έτος ή και 
περισσότερο, χωρίς να υπολογίζονται οι 
επαναλαµβανόµενες επιφυλάξεις που 
διατυπώνονται για τα ίδια προγράµµατα  
καλεί την Επιτροπή να παράσχει εκείνες 
τις πληροφορίες που θα επιτρέψουν να 
αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν παραµείνει 
αµετάβλητες οι ελλείψεις στις περιοχές 
και για ποιους λόγους δεν κατόρθωσαν οι 
εθνικές αρχές διαχείρισης να διορθώσουν 
τα λάθη στη πράξη· λαµβάνει υπό 
σηµείωση τις επαναλαµβανόµενες 
επιφυλάξεις στο Βέλγιο (περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
απασχόληση και κοινωνική συνοχή), στη 
Γερµανία (Θουριγγία και Βερολίνο), στην 
Ιρλανδία (ανθρώπινο επενδυτικό 
κεφάλαιο), στην Ιταλία (Καµπανία· 
ικανότητες και ανάπτυξη, στη Σλοβακία 
(εκπαίδευση), στην Ισπανία 
(Εστρεµαδούρα, Ανδαλουσία, Βαλεαρίδες 
Νήσοι, Καταλονία, Ριόχα· 
προσαρµοστικότητα και απασχόληση, 
καταπολέµηση των διακρίσεων, τεχνική 
βοήθεια) και στο Ηνωµένο Βασίλειο 
(Highlands και Νησιά της Σκωτίας, 
Lowlands and Uplands, Σκωτία)· ζητεί να 
µάθει επ’ αυτού από την Επιτροπή για 
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ποιους λόγους διατυπώθηκαν κατ’ 
επανάληψη οι εν λόγω επιφυλάξεις και 
ποια µέτρα έλαβε η ίδια για να επιλύσει το 
πρόβληµα· 

Or. en 

 

 


