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22.4.2015 A8-0101/1 

Tarkistus  1 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

140 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 140 a. huomauttaa, että 50 varaumaa oli 

voimassa vuoden tai kauemmin 

(varaumia oli yhteensä 75); kehottaa 

komissiota antamaan tietoja, jotta voidaan 

arvioida, olivatko puutteet ja alueet samat, 

ja selvittää, miksi kansalliset 

hallintoviranomaiset eivät onnistuneet 

korjaamaan virheitä tehokkaasti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Tarkistus  2 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

157 a kohta – otsikko (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Euroopan unionin solidaarisuusrahasto 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Tarkistus  3 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

157 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 157 a. panee merkille Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastoa koskevan 

komission vuosikertomuksen 2013
1
; on 

hämmästynyt, että 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessa nro 24/2012 

esitettyjä huolenaiheita, joista parlamentti 

oli samaa mieltä komission 

vastuuvapautta vuodelta 2012 koskevassa 

mietinnössä
2
, ei ole ratkaistu; kehottaa 

komissiota selvittämään, miten puutteet, 

joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

Abruzzon alueen hätäavun jaossa, 

korjattiin Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastoa koskevassa 

muutetussa asetuksessa, joka tuli voimaan 

28. kesäkuuta 2014, etenkin mitä tulee 

ajan tasalla olevien kansallisten 

katastrofinhallintasuunnitelmien 

laatimiseen, kiireellisiä hankintoja 

koskevien järjestelyjen luomiseen, 

tilapäisen majoituksen toteutukseen 

katastrofialueilla ja 

solidaarisuusrahaston hankkeiden 

mahdollisesti tuottamien tulojen siirtoon 

takaisin unionin talousarvioon; 

 

 1
 COM(2015)0118. 

 
2
 P7_TA(2014)0288, 139 kohta ja sitä 

seuraavat kohdat. 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Tarkistus  4 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

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

Päätöslauselmaesitys 

183 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 183 a. huomauttaa, että 30 varaumaa oli 

voimassa vuoden tai kauemmin 

(varaumia oli yhteensä 79) eikä tässä 

yhteydessä ole laskettu toistuvia varaumia 

samasta ohjelmasta; kehottaa komissiota 

antamaan tietoja, jotta voidaan arvioida, 

olivatko puutteet ja alueet samat ja miksi 

kansalliset hallintoviranomaiset eivät 

onnistuneet korjaamaan virheitä 

tehokkaasti; panee merkille toistuvat 

varaumat, jotka koskevat Belgiaa 

(alueellinen kilpailukyky ja työllisyys, 

työllisyys ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus), Saksaa (Thüringen ja 

Berliini), Irlantia (inhimilliseen 

pääomaan tehtävät investoinnit), Italiaa 

(Campania; osaaminen ja kehitys), 

Slovakiaa (koulutus), Espanjaa 

(Extremadura, Andalusia, Baleaarit, 

Katalonia, Rioja; sopeutumiskyky ja 

työllisyys, syrjinnän torjuminen, tekninen 

apu) ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 

(ylämaat ja saaret – Skotlanti, alamaat ja 

ylängöt – Skotlanti); tiedustelee 

komissiolta tässä yhteydessä, miksi nämä 

varaumat toistuivat ja mihin toimiin 

komissio on ryhtynyt tilanteen 

korjaamiseksi; 

Or. en 
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