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22.4.2015 A8-0101/1 

Poprawka  1 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 140 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 140a. zaznacza, Ŝe w 50 na 75 przypadków 

zastrzeŜenia utrzymywały się przez co 

najmniej rok; wzywa Komisję do 

udzielenia informacji niezbędnych do 

oceny, czy niedociągnięcia i ich obszary 

pozostały te same, oraz do wyjaśnienia, 

dlaczego krajowym organom nie udało się 

skutecznie poprawić tych błędów; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Poprawka  2 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 157 a (nowy) – nagłówek (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Poprawka  3 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 157 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 157a. zapoznał się ze sprawozdaniem 

Komisji dotyczącym Funduszu 

Solidarności Unii Europejskiej za rok 

2013
1
; wyraŜa zdziwienie, Ŝe kwestie 

wymienione w sprawozdaniu specjalnym 

Trybunału Obrachunkowego nr 24/2012 i 

poparte sprawozdaniem Parlamentu 

dotyczącym udzielenia Komisji 

absolutorium za rok 2012
2
 nie zostały 

rozwiązane; wzywa Komisję do 

wyjaśnienia, w jaki sposób kwestia 

nieprawidłowości w zakresie udzielenia 

pomocy nadzwyczajnej regionowi Abruzzi, 

wykrytych przez Trybunał Obrachunkowy, 

została rozwiązana w ramach 

zmienionego rozporządzenia w sprawie 

Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, 

które weszło w Ŝycie z dniem 28 czerwca 

2014 r., w szczególności w odniesieniu do 

ustanowienia aktualnych krajowych 

planów zarządzania na wypadek klęski, 

uregulowania kwestii pilnych zamówień, 

utworzenia tymczasowych miejsc 

zakwaterowania w rejonach dotkniętych 

klęską oraz zwrotu do budŜetu Unii 

wszelkich dochodów wygenerowanych 

przez projekty finansowane ze środków 

Funduszu Solidarności; 

 
1
 COM(2015)0118 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
2
 P7_TA(2014)0288, pkt 139 i następne 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Poprawka  4 

Ingeborg Gräßle 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium z wykonania budŜetu na rok 2013: budŜet ogólny UE – Komisja Europejska i 

agencje wykonawcze 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 183 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 183a. podkreśla, Ŝe w 30 na 79 

przypadków zastrzeŜenia utrzymały się 

przez co najmniej rok, pomijając 

powtarzające się zastrzeŜenia zgłoszone w 

odniesieniu do tych samych programow; 

wzywa Komisję do udzielenia informacji 

niezbędnych do oceny, czy 

niedociągnięcia i ich obszary pozostały te 

same, oraz do wyjaśnienia, dlaczego 

krajowym organom nie udało się 

skutecznie poprawić tych błędów; 

zauwaŜa powtarzające się zastrzeŜenia w 

Belgii (regionalna konkurencyjność i 

zatrudnienie, zatrudnienie i spójność 

społeczna), Niemczech (Turyngia i 

Berlin), Irlandia (inwestowanie w kapitał 

ludzki), Włoszech (Kampania, 

umiejętności i rozwój), Słowacja 

(edukacja), Hiszpania (Estremadura, 

Andaluzja, Baleary, Katalonia, Rioja; 

dostosowanie i zatrudnienie, 

przeciwdziałanie dyskryminacji, pomoc 

techniczna) oraz w Zjednoczonym 

Królestwie (Pogórze Szkockie i Wyspy, 

niziny i obszary górskie Szkocji); zwraca 

się w tym kontekście do Komisji o 

wyjaśnienie przyczyn wielokrotnego 

powtarzania się tych zastrzeŜeń oraz 

środków, jakie Komisja przyjęła w celu 

zaradzenia tej sytuacji; 
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