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22.4.2015 A8-0101/1 

Grozījums Nr.  1 

Ingeborg Gräßle 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

140.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 140.a norāda, ka 50 no 75 gadījumiem 
atrunas palika spēkā gadu vai ilgāk; 
aicina Komisiju sniegt informāciju, lai 
varētu noteikt, vai konstatētie trūkumi un 
reăioni bijuši vieni un tie paši, kā arī 
noskaidrot, kāpēc valsts pārvaldes 
iestādēm nav izdevies efektīvi izlabot 
kĜūdas; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Grozījums Nr.  2 

Ingeborg Gräßle 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

157.a punkts (jauns) ‒ apakšvirsraksts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Eiropas Savienības Solidaritātes fonds  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Grozījums Nr.  3 

Ingeborg Gräßle 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

157.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 157.a pieĦem zināšanai Komisijas 
sagatavoto Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonda 2013. gada ziĦojumu1; 
ir pārsteigts, ka netika risinātas Revīzijas 
palātas īpašajā ziĦojumā 
Nr. 24/2012 minētās problēmas, kuru 
novēršanu pieprasīja arī Parlaments 
ziĦojumā par apstiprinājuma sniegšanu 
Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta 
izpildi2; aicina Komisiju paskaidrot, kā 
Revīzijas palātas noteiktie trūkumi 
saistībā ar ārkārtas palīdzības sniegšanu 
Abruci reăionam tika novērsti 
pārskatītajā regulā par Eiropas 
Savienības Solidaritātes fondu, kas stājās 
spēkā 2014. gada 28. jūnijā, jo īpaši 
attiecībā uz pastāvīgi aktualizētu valsts 
katastrofu pārvaldības plānu izveidi, 
kārtības noteikšanu iepirkumu veikšanai 
ārkārtas gadījumos, pagaidu apmešanās 
iespēju radīšanu katastrofu skartajās 
teritorijās un to, kā Savienības budžetā 
pārskaitāmi ieĦēmumi, kas radušies 
Solidaritātes fonda projektu īstenošanā; 

 1 COM(2015)0118. 

 2 P7_TA(2014)0288, 139. un sekojošie 
punkti. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Grozījums Nr.  4 

Ingeborg Gräßle 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 
izpildaăentūras 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

183.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 183.a norāda, ka 30 no 79 gadījumiem 
atrunas palika spēkā gadu vai ilgāk, 
turklāt pat neĦemot vērā atkārtotas 
atrunas par uz tām pašām programmām; 
aicina Komisiju sniegt informāciju, lai 
noteiktu, vai konstatētie trūkumi un 
reăioni bija vieni un tie paši, kā arī 
novērtētu, kāpēc valsts pārvaldes iestādēm 
nav izdevies efektīvi izlabot kĜūdas; Ħem 
vērā to, ka atkārtotas atrunas attiecas uz 
BeĜăiju (reăionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība, nodarbinātība un sociālā 
kohēzija), Vāciju (Tīringene un Berlīne), 
Īriju (investīcijas cilvēkresursos), Itāliju 
(Kampānija, prasmes un attīstība), 
Slovākiju (izglītība), Spāniju 
(Estremadūra, Andalūzija, Baleāru salas, 
Katalonija, Larjoha, pielāgošanās un 
nodarbinātību, cīĦa pret diskrimināciju, 
tehniskā palīdzība), un Apvienoto 
Karalisti (Skotijas augstienes un salas, 
Skotijas ieplakas un augstienes); šajā 
sakarā prasa Komisijai, kāpēc šīs atrunas 
izteiktas atkārtoti un kādus pasākumus tā 
veikusi, lai novērstu šo situāciju; 

Or. en 

 
 


