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22.4.2015 A8-0101/1 

Amendement  1 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 140 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 140 bis. wijst erop dat de punten van 

voorbehoud in 50 van de 75 gevallen een 

jaar of langer aansleepten; verzoekt de 

Commissie informatie te verstrekken om 

te kunnen beoordelen of de zwakke 

punten en de regio's dezelfde waren en 

om na te gaan waarom de nationale 

beheersautoriteiten er niet zijn in 

geslaagd de tekortkomingen doeltreffend 

aan te pakken; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Amendement  2 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 157 bis (nieuw) – kopje (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 157 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 157 bis. neemt kennis van het verslag van 

de Commissie over het Solidariteitsfonds 

van de Europese Unie voor 2013
1
; is 

verrast dat de bekommernissen die de 

Rekenkamer in haar speciaal verslag 

24/2012 heeft geuit en die het Parlement 

in zijn verslag over het verlenen van 

kwijting aan de Commisie voor 2012
2
 

heeft onderschreven, niet aan bod komen 

in het verslag van de Commissie; verzoekt 

de Commissie toe te lichten hoe de door 

de Rekenkamer ontdekte tekortkomingen 

bij het verlenen van noodhulp voor de 

Abruzzen werden gecorrigeerd in de 

herziene verordening betreffende het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie, 

die op 28 juni 2014 in werking is 

getreden, in het bijzonder met betrekking 

tot het opstellen van actuele nationale 

plannen voor het beheer van rampen, de 

vaststelling van aanbestedingsregelingen 

voor noodhulp, de oprichting van 

tijdelijke accommodatie in door 

natuurrampen getroffen gebieden en de 

terugvloeiing van inkomsten uit projecten 

van het Solidariteitsfonds naar de 

begroting van de Europese Unie; 

 
1
 COM(2015)0118. 

 2
 P7_TA(2014)0288, punt 139 e.v. 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 183 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 183 bis. wijst erop dat de punten van 

voorbehoud in 30 van de 79 gevallen een 

jaar of langer aansleepten, en dat daarbij 

geen rekening werd gehouden met 

terugkerende punten van voorbehoud 

voor dezelfde programma's; verzoekt de 

Commissie informatie te verstrekken om 

te kunnen beoordelen of de zwakke 

punten en de regio's dezelfde waren en 

waarom de nationale beheersautoriteiten 

er niet zijn in geslaagd de tekortkomingen 

doeltreffend aan te pakken; neemt kennis 

van terugkerende punten van voorbehoud 

in België (regionaal 

concurrentievermogen en 

werkgelegenheid, werkgelegenheid en 

sociale cohesie), Duitsland (Thüringen en 

Berlijn), Ierland (investeringen in 

menselijk kapitaal), Italië (Campania, 

vaardigheden en ontwikkeling), Slowakije 

(onderwijs), Spanje (Extremadura, 

Andalusië, de Balearen, Catalonië, Rioja, 

aanpassingsvermogen en 

werkgelegenheid, bestrijding van 

discriminatie, technische bijstand) en het 

Verenigd Koninkrijk (Highlands & 

Islands - Schotland, Lowlands & Uplands 

- Schotland); vraagt de Commissie in dit 

verband waarom deze punten van 

voorbehoud zich herhaaldelijk hebben 
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voorgedaan en mee te delen welke 

maatregelen zij heeft genomen om de 

situatie te verhelpen; 

Or. en 

 

 


