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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

22.4.2015 A8-0101/1 

Muudatusettepanek  1 

Ingeborg Gräßle 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Komisjon ja 

rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 140 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 140 a. juhib tähelepanu sellele, et 50 
juhul 75-st kehtisid reservatsioonid aasta 
või kauem; kutsub komisjoni üles esitama 
teavet, et hinnata, kas puudused ja 
piirkonnad jäid samaks, ning teha 
kindlaks, miks riiklikud 
korraldusasutused ei suutnud vigu 
tulemuslikult parandada; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.4.2015 A8-0101/2 

Muudatusettepanek  2 

Ingeborg Gräßle 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Komisjon ja 

rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 157 a (uus) – alapealkiri (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Liidu Solidaarsusfond 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Muudatusettepanek  3 

Ingeborg Gräßle 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Komisjon ja 

rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 157 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 157 a. võtab teadmiseks komisjoni 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 2013. 
aasta aruande1; on üllatunud, et 
kontrollikoja eriaruandes nr 24/2012 
väljendatud muresid, mida toetati 
parlamendi raportis komisjoni 2012. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta2, ei ole käsitletud; kutsub komisjoni 
üles selgitama, kuidas on kontrollikoja 
tuvastatud puudused hädaabi 
kohaletoimetamisel Abruzzo piirkonda 
kõrvaldatud läbivaadatud määruses 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta, 
mis jõustus 28. juunil 2014, pidades eriti 
silmas ajakohastatud riiklike 
katastroofide ohjamise kavade koostamist, 
eriolukorras teostatavate hangete korra 
sisseseadmist, ajutiste majutuskohtade 
loomist katastroofis kannatanud 
piirkondades ning solidaarsusfondi 
projektidest laekuva tulu tagasikandmist 
liidu eelarvesse; 

 
1 COM(2015)0118 

 2 P7_TA(2014)0288, punkt 139 jj 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Muudatusettepanek  4 

Ingeborg Gräßle 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Komisjon ja 

rakendusametid 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 183 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 183 a. juhib tähelepanu sellele, et 30 
juhul 79-st kehtisid reservatsioonid aasta 
või kauem, jättes arvesse võtmata samade 
programmide kohta esitatud korduvad 
reservatsioonid; kutsub komisjoni üles 
esitama teavet, et hinnata, kas puudused 
ja piirkonnad jäid samaks, ning hinnata, 
miks riiklikud korraldusasutused ei 
suutnud vigu tulemuslikult parandada; 
võtab teadmiseks korduvad 
reservatsioonid Belgias (piirkondlik 
konkurentsivõime ja tööhõive, tööhõive ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus), Saksamaal 
(Tüüringi ja Berliin), Iirimaal 
(inimkapitali investeerimine), Itaalias 
(Campania; oskused ja areng), Slovakkias 
(haridus), Hispaanias (Extremadura, 
Andaluusia, Baleaarid, Kataloonia, La 
Rioja; kohanemisvõime ja tööhõive, 
diskrimineerimise vastane võitlus, 
tehniline abi) ning Ühendkuningriigis 
(Šoti mägismaa ja saared, Šoti madalik ja 
mägismaa); küsib komisjonilt selles 
kontekstis, miks esinesid need 
reservatsioonid korduvalt ja milliseid 
meetmeid on komisjon võtnud olukorra 
parandamiseks; 

Or. en 


