
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

22.4.2015 A8-0101/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ingeborg Gräßle 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 140 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 140a. poukazuje na to, že v 50 zo 75 
prípadov výhrady zostali nevyriešené 
najmenej jeden rok; vyzýva Komisiu, aby 
poskytla informácie na hodnotenie toho, 
či sa jednalo o rovnaké slabé stránky 
a regióny, a aby zistila, prečo národné 
správne orgány nedokázali chyby účinne 
napraviť; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ingeborg Gräßle 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 157 a (nový) – podnadpis (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fond solidarity Európskej únie 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ingeborg Gräßle 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 157 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 157a. berie na vedomie správu Komisie 
o Fonde solidarity Európskej únie za rok 
20131; vyjadruje prekvapenie nad tým, že 
obavy, ktoré sa uvádzali v osobitnej správe 
Európskeho dvora audítorov č. 24/2012 
a ktoré v správe o absolutóriu Komisie 
za rok 20122 podporil Parlament, 
sa neriešili; vyzýva Komisiu, aby 
vysvetlila, ako sa v revidovanom nariadení 
o Fonde solidarity Európskej únie, ktoré 
nadobudlo účinnosť 28. júna 2014, riešili 
nedostatky v poskytovaní núdzovej pomoci 
pre región Abruzzi, ktoré objavil 
Európsky dvor audítorov, najmä 
s ohľadom na vytvorenie aktualizovaných 
národných plánov zvládania katastrof, 
vytvorene opatrení verejného 
obstarávania v núdzových situáciách, 
budovanie dočasných príbytkov 
v oblastiach postihnutých katastrofou 
a presun všetkých ziskov z projektov 
Fondu solidarity naspäť do rozpočtu Únie 

 1 COM(2015)0118 

 2 P7_TA(2014)0288, bod 139 a nasl. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Ingeborg Gräßle 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2013: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 183 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 183a. poukazuje na to, že v 30 zo 79 
prípadov výhrady zostali nevyriešené 
najmenej jeden rok,  pričom sa neberú 
do úvahy opakujúce sa výhrady 
z rovnakých programov; vyzýva Komisiu, 
aby poskytla informácie na hodnotenie 
toho, či sa jednalo o rovnaké slabé 
stránky a regióny, a aby vyhodnotila, 
prečo národné správne orgány nedokázali 
chyby účinne napraviť; berie na vedomie 
opakujúce sa výhrady v Belgicku 
(regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť, zamestnanosť a sociálna 
súdržnosť), Nemecku (Durínsko 
a Berlín), Írsku (investície do ľudského 
kapitálu), Talianska (Kampánia, zručnosti 
a rozvoj), na Slovensku (vzdelávanie), 
v Španielsku (Extremadura, Andalúzia, 
Baleárske ostrovy, Katalánsko, Rioja; 
prispôsobivosť a zamestnanosť, boj proti 
diskriminácii, technická podpora) 
a v Spojenom kráľovstve (vysočina 
a ostrovy – Škótsko, nížiny a vysočina – 
Škótsko); v tejto súvislosti sa pýta 
Komisie, prečo sa tieto výhrady objavovali 
opakovane a aké opatrenia Komisia 
vykonala, aby situáciu riešila; 

Or. en 
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