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22.4.2015 A8-0101/1 

Pakeitimas  1 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 

vykdomosios agentūros 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

140 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 140a. atkreipia d÷mesį į tai, kad 50 iš 75 
atvejų išlygos buvo taikomos visus metus 
ar ilgiau; ragina Komisiją suteikti 
informacijos, kad būtų galima įvertinti, ar 
trūkumai ir regionai išliko tie patys, ir 
nustatyti, kod÷l nacionalin÷s valdymo 
institucijos nepaj÷g÷ veiksmingai ištaisyti 
klaidų; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Pakeitimas  2 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 

vykdomosios agentūros 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

157 a dalies (naujos) paantrašt÷ (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Europos Sąjungos solidarumo fondas 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Pakeitimas  3 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 

vykdomosios agentūros 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

157 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 157a. atkreipia d÷mesį į Komisijos 
2013 m. ataskaitą d÷l Europos Sąjungos 
solidarumo fondo1; stebisi tuo, kad 
nebuvo atsižvelgta į Audito Rūmų 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/2012 
išd÷stytus susirūpinimą keliančius 
klausimus, kuriems pritarta Parlamento 
pranešime d÷l 2012 m. Komisijos biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo2; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip persvarstytame 
reglamente d÷l Europos Sąjungos 
solidarumo fondo, kuris įsigaliojo 2014 m. 
birželio 28 d., buvo pašalinti Audito Rūmų 
nustatyti trūkumai teikiant neatid÷liotiną 
pagalbą Abrucų regione, visų pirma susiję 
su atnaujintų nacionalinių nelaimių 
valdymo planų parengimu, nepaprastosios 
pad÷ties viešųjų pirkimų taisyklių 
nustatymu, laikinųjų būstų nelaim÷s 
zonose įrengimu ir iš solidarumo fondo 
projektų gautų pajamų grąžinimu į 
Sąjungos biudžetą; 

 
1 COM(2015) 0118 

 2 P7_TA(2014)0288, 139 ir kt. punktai. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Pakeitimas  4 

Ingeborg Gräßle 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir 

vykdomosios agentūros 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

183 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 183a. atkreipia d÷mesį į tai, kad 30 iš 79 
atvejų išlygos buvo taikomos visus metus 
ar ilgiau, neskaitant toms pačioms 
programoms skirtų pasikartojančių 
išlygų; ragina Komisiją suteikti 
informacijos, kad būtų galima įvertinti, ar 
trūkumai ir regionai išliko tie patys, ir 
nustatyti, kod÷l nacionalin÷s valdymo 
institucijos nepaj÷g÷ veiksmingai ištaisyti 
klaidų; atkreipia d÷mesį į 
pasikartojančias išlygas Belgijoje 
(regionų konkurencingumas ir 
užimtumas, užimtumas ir socialin÷ 
sanglauda), Vokietijoje (Tiuringija ir 
Berlynas), Airijoje (investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą), Italijoje 
(Kampanija; įgūdžiai ir vystymasis), 
Slovakijoje (švietimas), Ispanijoje 
(Estremadūra, Andalūzija, Balearų salos, 
Katalonija, La Riocha; prisitaikymas ir 
užimtumas, kova su diskriminacija, 
technin÷ pagalba) ir Jungtin÷je 
Karalyst÷je (Škotijos Hailandas ir salos, 
Škotijos žemuma (angl. Lowlands) ir 
Škotijos aukštuma (angl. Uplands)); 
atsižvelgdamas į tai, klausia Komisijos, 
kod÷l šios išlygos kartojasi ir kokių 
priemonių Komisija ÷m÷si siekdama 
ištaisyti pad÷tį; 
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