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22.4.2015 A8-0101/1 

Ändringsförslag  1 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 

genomförandeorganen 

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

Förslag till resolution 
Punkt 140a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 140a. Europaparlamentet påpekar att i 50 

av 75 fall har reservationer kvarstått i ett 

år eller mer. Kommissionen uppmanas att 

lämna information som underlag för att 

bedöma huruvida svagheterna och 

regionerna förblev de samma och ta reda 

på varför nationella 

förvaltningsmyndigheter inte klarade av 

att korrigera felen på ett effektivt sätt. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Ändringsförslag  2 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 

genomförandeorganen 

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

Förslag till resolution 
Ny rubrik före punkt 157a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Europeiska unionens solidaritetsfond 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

22.4.2015 A8-0101/3 

Ändringsförslag  3 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 

genomförandeorganen 

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

Förslag till resolution 
Punkt 157a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 157a. Europaparlamentet noterar 

kommissionens rapport om Europeiska 

unionens solidaritetsfond för 2013
1
. 

Parlamentet är förvånat över att de 

problem som angavs i revisionsrättens 

särskilda rapport 24/2012 och som stöddes 

i parlamentets betänkande om 

ansvarsfrihet för kommissionen 2012
2
 

inte åtgärdats. Kommissionen uppmanas 

att förklara hur de brister i 

katastrofhjälpen till Abruzzi-regionen som 

revisionsrätten uppmärksammat rättats 

till i den reviderade förordningen om 

Europeiska unionens solidaritetsfond som 

trädde i kraft den 28 juni 2014, särskilt 

när det gäller inrättande av uppdaterade 

nationella planer för katastrofhantering, 

inrättande av arrangemang för akut 

upphandling, upprättande av tillfälliga 

bostäder i katastrofdrabbade områden och 

överföring av inkomster som 

solidaritetfondens projekt generat till 

unionens budget.  

 
1
 COM(2015)0118 

 
2
 P7_TA(2014)0288, punkt 139 och 

följande. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Ändringsförslag  4 
Ingeborg Gräßle 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och 

genomförandeorganen 

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

Förslag till resolution 
Punkt 183a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 183a. Europaparlamentet påpekar att i 30 

av 79 fall har reservationer kvarstått i ett 

år eller mer, oräknat återkommande 

reservationer för samma program. 

Kommissionen uppmanas att lämna 

information som underlag för att bedöma 

huruvida svagheterna och regionerna 

förblev de samma och ta reda på varför 

nationella förvaltningsmyndigheter inte 

klarade av att korrigera felen på ett 

effektivt sätt. Parlamentet noterar de 

återkommande reservationerna i Belgien 

(regional konkurrenskraft och 

sysselsättning, sysselsättning och social 

sammanhållning), Tyskland (Thüringen 

och Berlin), Irland 

(humankapitalinvesteringar), Italien 

(Kampanien, färdigheter och utveckling), 

Slovakien (utbildning), Spanien 

(Extremadura, Andalusien, Balearerna, 

Katalonien och Rioja, 

anpassningsförmåga och sysselsättning, 

kampen mot diskriminering, tekniskt 

bisstånd) och Förenade kungariket 

(Highlands and Islands – Skottland, 

Lowlands and Uplands – Skottland). 

Kommissionen uppmanas i detta 

sammanhang att förklara varför dessa 

reservationer återkommer och vilka 

åtgärder som kommissionen vidtagit för 
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att åtgärda situationen. 

  

Or. en 

 

 


