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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.4.2015 A8-0101/1 

Módosítás  1 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
140 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 140a. rámutat, hogy 75 esetbıl 50 
alkalommal egy vagy több évre hatályban 
maradtak a fenntartások; felszólítja a 
Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást 
annak felmérésére, hogy a gyengeségek és 
a régiók változatlanok-e, illetve annak 
kiderítésére, hogy a nemzeti irányító 
hatóságoknak miért nem sikerült 
eredményesen kijavítaniuk a hibákat; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Módosítás  2 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
157 a bekezdés – alcím (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Az Európai Unió Szolidaritási Alapja 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Módosítás  3 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
157 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 157a. tudomásul veszi a Bizottság 2013-as 
jelentését az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjáról1; meglepetésének ad hangot 
amiatt, hogy a Számvevıszék 24/2012. sz. 
különjelentésében megfogalmazott és a 
Bizottság 2012. évi mentesítésrıl szóló 
parlamenti jelentésben2 is alátámasztott 
aggodalmakkal nem foglalkoztak; felhívja 
a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen 
módon orvosolták az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjáról szóló, 2014. június 
28-án hatályba lépı felülvizsgált 
rendeletben az Abruzzo régióra irányuló 
sürgısségi segély nyújtása során a 
Számvevıszék által feltárt 
hiányosságokat, különös tekintettel a 
frissített nemzeti katasztrófavédelmi tervek 
elkészítésére, a sürgısségi beszerzési 
megállapodások kidolgozására, a 
katasztrófa sújtotta területeken átmeneti 
szállások kialakítására és a Szolidaritási 
Alapból finanszírozott projektekbıl 
keletkezı bevételek uniós költségvetésbe 
való visszaforgatására; 

 1 COM(2015)0118 

 
2 P7_TA(2014)0288, 139. és azt követı 
pontok 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Módosítás  4 
Ingeborg Gräßle 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
183 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 183a. rámutat, hogy 79 esetbıl 30 
alkalommal egy vagy több évre hatályban 
maradtak a fenntartások, figyelmen kívül 
hagyva az egyazon program esetében 
ismétlıdı jelleggel adott fenntartásokat; 
felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson 
tájékoztatást annak felmérésére, hogy a 
gyengeségek és a régiók változatlanok-e, 
illetve annak értékelésére, hogy a nemzeti 
irányító hatóságoknak miért nem sikerült 
eredményesen kijavítaniuk a hibákat; 
tudomásul veszi az ismétlıdı 
fenntartásokat Belgiumban (regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás, 
foglalkoztatás és társadalmi kohézió), 
Németországban (Türingia és Berlin), 
Írországban (emberi erıforrásokba való 
befektetés), Olaszországban (Campania, 
készségek és fejlesztés), Szlovákiában 
(oktatás), Spanyolországban 
(Extremadura, Andalúzia, Baleár-
szigetek, Katalónia, Rioja; alkalmazkodás 
és foglalkoztatás, megkülönböztetés elleni 
küzdelem, technikai segítségnyújtás) és az 
Egyesült Királyságban (Skót-felföld és 
skót szigetek, skóciai síkságok és 
felföldek);  e tekintetben azt kérdezi a 
Bizottságtól, hogy miért került e 
fenntartásokra ismétlıdı jelleggel sor, és 
milyen intézkedéseket hozott a Bizottság a 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

helyzet orvoslása érdekében; 

Or. en 

 


