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28.4.2015 A8-0101/41 

Alteração de compromisso 41 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução  

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

Proposta de resolução 

N.º 53-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 53-A. Recorda que a corrupção é 

gravemente prejudicial para os fundos da 

União; manifesta preocupação face aos 

dados que demonstram que determinados 

Estados-Membros são particularmente 

afetados por este fenómeno e recorda, 

neste contexto, a Recomendação da 

Comissão, de 29 de maio de 2013, de 

recomendação do Conselho relativa ao 

Programa Nacional de Reformas da Itália 

para 2013 e à emissão de um parecer do 

Conselho sobre o Programa de 

Estabilidade da Itália para 2012-2017
1
; 

solicita a aprovação a breve trecho da 

Diretiva relativa à luta contra a fraude 

lesiva dos interesses financeiros da União 

através do direito penal; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/42 

Alteração de compromisso 42 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução  

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

Proposta de resolução 

N.º 133 

 

Proposta de resolução Alteração 

133. Faz notar que, nas despesas do 

FEDER e do FC, os principais riscos de 

incumprimento dizem respeito a erros em 

contratos públicos (39%), 

projetos/atividades ou beneficiários 

inelegíveis (22%), inclusão de custos 

inelegíveis nas declarações de despesa 

(21%) e incumprimento das regras 

aplicáveis aos auxílios estatais; 

133. Faz notar que, nas despesas do 

FEDER e do FC, bem como nas relativas à 

mobilidade, aos transportes e à energia, 

os principais riscos de incumprimento 

dizem respeito a erros nas regras 

aplicáveis aos contratos públicos (39%), 

projetos/atividades ou beneficiários 

inelegíveis (22%), inclusão de custos 

inelegíveis nas declarações de despesa 

(21%) e incumprimento das regras 

aplicáveis aos auxílios estatais para o 

FEDER e o FC; congratula-se com as 

medidas tomadas pela Comissão para 

atenuar estes riscos e encoraja-a a 

continuar a dar orientações e formação às 

autoridades de gestão sobre os riscos 

identificados; espera que os novos 

regulamentos e regras para o período de 

programação 2014-2020 contribuam para 

diminuir o risco de erros e para obter 

melhores resultados graças a uma maior 

simplificação e clarificação dos 

procedimentos; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/43 

Alteração de compromisso 43 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução  

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

Proposta de resolução 

N.º 141 

 

Proposta de resolução Alteração 

141. Apoia plenamente a política da 

Comissão em matéria de interrupção e 

suspensão dos pagamentos; 

141. Apoia vivamente a interrupção e 

suspensão dos pagamentos a que a 

Comissão recorre como instrumento 

eficaz e preventivo para proteger os 

interesses financeiros da União; 

Or. en 

 

 


