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22.4.2015 A8-0101/1 

Predlog spremembe  1 

Ingeborg Gräßle 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 140 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 140a. poudarja, da v 50 izmed 75 
primerov pridržki niso bili umaknjeni vse 
leto ali celo dlje; poziva Komisijo, naj 
posreduje ustrezne informacije, da bo 
mogoče ugotoviti, ali gre za iste 
pomanjkljivosti in regije in zakaj 
nacionalnim organom upravljanja napak 
ni uspelo učinkovito odpraviti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Predlog spremembe  2 

Ingeborg Gräßle 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 157 a (novo) – podnaslov (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Solidarnostni sklad Evropske unije 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Predlog spremembe  3 

Ingeborg Gräßle 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 157 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 157a. je seznanjen s poročilom Komisije o 
Solidarnostnem skladu Evropske unije za 
leto 20131; je presenečen, da zadržki, ki 
jih je Računsko sodišče izrazilo v 
posebnem poročilu št. 24/2012, Parlament 
pa jih je podprl v poročilu o razrešnici 
Komisiji za leto 20122, niso bili ustrezno 
obravnavani; poziva Komisijo, naj 
pojasni, kako so bile pomanjkljivosti, ki 
jih je Računsko sodišče odkrilo v zvezi z 
nujno pomočjo regiji Abruci, odpravljene 
v revidirani uredbi o Solidarnostnem 
skladu Evropske unije, ki je začela veljati 
28. junija 2014, zlasti kar zadeva pripravo 
posodobljenih nacionalnih načrtov za 
obvladovanje nesreč, uvedbo posebne 
ureditve za javna naročila v izrednih 
razmerah, namestitev začasnih bivališč na 
območjih, ki jih je prizadela nesreča, in 
vračilo vseh prihodkov, ustvarjenih pri 
projektih solidarnostnega sklada, v 
proračun Unije; 

 1 COM(2015)0118 

 
2 P7_TA(2014)0288, točka 139 in 
nadaljevanje 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Predlog spremembe  4 

Ingeborg Gräßle 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 183 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 183a. poudarja, da v 30 izmed 79 
primerov pridržki niso bili umaknjeni vse 
leto ali celo dlje, povrhu tega pa so bili za 
iste programe pridržki izraženi večkrat; 
poziva Komisijo, naj posreduje ustrezne 
informacije, da bo mogoče ugotoviti, ali 
gre za iste pomanjkljivosti in regije in 
zakaj nacionalnim organom upravljanja 
napak ni uspelo učinkovito odpraviti; 
ugotavlja, da so bili pridržki večkrat 
izraženi za Belgijo (regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje, 
zaposlovanje in socialna kohezija), 
Nemčijo (Turingija in Berlin), Irsko 
(naložbe v človeški kapital), Italijo 
(Kampanja; veščine in razvoj), Slovaško 
(izobraževanje), Španijo (Ekstremadura, 
Andaluzija, Baleari, Katalonija, Rioja; 
prilagodljivost in zaposlovanje, boj proti 
diskriminaciji, tehnična pomoč) in 
Združeno kraljestvo (Škotsko višavje in 
otoki, Škotsko nižavje in višavje)glede na 
to sprašuje Komisijo, zakaj so bili ti 
pridržki izrečeni večkrat zapored in 
kakšne ukrepe je sprejela, da bi zadevo 
uredila; 

Or. en 

 

 


