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22.4.2015 A8-0101/1 

Alteração  1 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

 

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 140-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 140-A. Assinala que, em 50 de 75 casos, 

as reservas permaneceram em vigor 

durante um ano ou mais; solicita à 

Comissão que forneça informações para 

avaliar se as insuficiências e as regiões 

permaneceram inalteradas e apurar o 

motivo pelo qual as autoridades de gestão 

nacionais não conseguiram corrigir os 

erros de forma eficaz; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

22.4.2015 A8-0101/2 

Alteração  2 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

 

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 157-A e título (novos) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Fundo de Solidariedade da União 

Europeia 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Alteração  3 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

 

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 157-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 157-A. Toma nota do Relatório Anual do 

Fundo de Solidariedade da União 

Europeia relativo a 2013
1
; manifesta a 

sua surpresa pelo facto de não ter sido 

dado seguimento às preocupações 

expressas no Relatório Especial n.º 

24/2012 do Tribunal de Contas e apoiadas 

pelo Parlamento no seu relatório sobre a 

quitação à Comissão pelo exercício de 

2012
2
; solicita à Comissão que explique o 

modo como as deficiências na prestação 

de ajuda de emergência à região dos 

Abruzos, detetadas pelo Tribunal de 

Contas, foram corrigidas no regulamento 

revisto sobre o Fundo de Solidariedade da 

União Europeia, que entrou em vigor em 

28 de junho de 2014, em especial no que 

diz respeito à criação de planos nacionais 

atualizados para a gestão de catástrofes, à 

adoção de dispositivos de emergência para 

a adjudicação de contratos, à criação de 

alojamento temporário em zonas 

sinistradas e à transferência de receitas 

eventualmente geradas pelos projetos do 

Fundo de Solidariedade para o orçamento 

da União; 

 
1
 COM(2015)0118 

 2
 P7_TA(2014)0288, n.º 139 e segts. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Alteração  4 

Ingeborg Gräßle 

em nome do Grupo PPE 

 

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 183-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 183-A. Assinala que, em 30 de 79 casos, 

as reservas permaneceram em vigor 

durante um ano ou mais, sem ter em 

conta as reservas recorrentes emitidas 

para o mesmo programa; solicita à 

Comissão que forneça informações para 

avaliar se as insuficiências e as regiões 

permaneceram inalteradas e apurar o 

motivo pelo qual as autoridades de gestão 

nacionais não conseguiram corrigir os 

erros de forma eficaz; toma nota de 

reservas recorrentes em relação à Bélgica 

(competitividade regional e emprego, 

emprego e coesão social), à Alemanha 

(Turíngia e Berlim), à Irlanda 

(investimento em capital humano), à 

Itália (Campânia, competências e 

desenvolvimento), à Eslováquia 

(educação), à Espanha (Extremadura, 

Andaluzia, Ilhas Baleares, Catalunha, La 

Rioja, adaptabilidade e emprego, luta 

contra a discriminação, assistência 

técnica) e ao Reino Unido (Highlands and 

Islands –Escócia e Lowlands and Uplands 

–Escócia); pergunta à Comissão, neste 

contexto, por que motivo ocorreram estas 

reservas de forma repetida e quais as 

medidas tomadas pela Comissão para 

resolver a situação; 

Or. en 
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