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22.4.2015 A8-0101/15 

Amendement  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 82 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

82. betreurt dat het huidige 

wetgevingskader niet voorziet in sancties 

wegens onjuiste of valse informatie
104

 van 

de betaalorganen; 

82. doet een beroep op de Commissie om 

alle haar ter beschikking staande 

maatregelen in te zetten, met inbegrip van 

het actieve toezicht op de nieuwe 

werkzaamheden van de certificerende 

instanties inzake de wettigheid en 

regelmatigheid, ter verbetering van de 

kwaliteit van de controles door de 

lidstaten en dus van de betrouwbaarheid 

van hun controlestatistieken; 

__________________ __________________ 

104
 Zie antwoord van de commissaris op 

schriftelijke vraag nr. 11 op de hoorzitting 

van CONT met commissaris Phil Hogan 

op 11 december 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Amendement  16 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 90 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

90. wijst erop dat volgens de gegevens in 

het jaarlijks activiteitenverslag over 2013 

van DG AGRI
106

 de slechtst presterende 

lidstaten wat betreft de terugvordering van 

onverschuldigde betalingen zijn: 

Bulgarije, met een 

invorderingspercentage van 4%, 

Griekenland met 21%, Frankrijk met 

25%, Slovenië met 25%, Slowakije met 

27% en Hongarije met 33%; is bezorgd 

over de deels alarmerend lage 

terugvorderingspercentages op bepaalde 

terreinen en vraagt de Commissie om een 

verslag over de oorzaken en de 

mogelijkheden om deze situatie te 

verbeteren; 

90. is bezorgd over de deels alarmerend 

lage terugvorderingspercentages en vraagt 

de Commissie om een verslag over de 

oorzaken en de mogelijkheden om 

verbeteringen tot stand te brengen; 

__________________ __________________ 

106
 Zie het jaarlijks activiteitenverslag over 

2013 van DG AGRI, Bijlage 10, tabel 51: 

"nieuwe lopende zaken sinds 2007". 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Amendement  17 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 107 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

107. beveelt de Commissie aan actief 

toezicht te houden op de toepassing van 

corrigerende maatregelen met betrekking 

tot de gebreken in het controlesysteem 

voor EU-steun voor 

producentengroeperingen voor groente en 

fruit in Polen, Oostenrijk, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk; 

107. beveelt de Commissie aan actief 

toezicht te houden op de toepassing van 

corrigerende maatregelen met betrekking 

tot de gebreken in het controlesysteem 

voor EU-steun voor de erkenning van 

producentengroeperingen voor groente en 

fruit in Polen, en in de operationele 

programma's voor 

producentenorganisaties in Oostenrijk, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Amendement  18 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 133 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

133. wijst erop dat voor de EFRO- en 

cohesiefondsuitgaven de belangrijkste 

risico's in verband met de conformiteit 

verband houden met: fouten bij de 

openbare aanbestedingen (39%), niet-

subsidiabele projecten/activiteiten of 

begunstigden (22%), niet-subsidiabele 

uitgaven in de kostendeclaraties (21%) en 

niet-naleving van de staatssteunregels; 

133. wijst erop dat voor de EFRO- en 

cohesiefondsuitgaven en voor de uitgaven 

op het gebied van mobiliteit, vervoer en 

energie de belangrijkste risico's op fouten 

verband houden met schending van de 

regels inzake openbare aanbestedingen en 

niet-subsidiabele projecten en niet-

subsidiabele uitgaven, en voor het EFRO 

en het CF met schending van de 

staatssteunregels; is ingenomen met de 

door de Commissie ondernomen acties om 

deze risico's te beperken en moedigt haar 

aan beheersautoriteiten training en 

ondersteuning te blijven geven met 

betrekking tot de geconstateerde risico's; 

verwacht dat de nieuwe verordeningen en 

regels voor de programmeringsperiode 

2014-2020 zullen bijdragen tot de 

verkleining van het risico op fouten en tot 

betere prestaties dankzij verdere 

vereenvoudiging en verduidelijking van 

de procedures; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Amendement  19 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 134 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

134. wijst erop dat de autoriteiten van de 

lidstaten 322 nationale controleadviezen 

hebben opgesteld over hun operationele 

programma's en dat de controleadviezen in 

209 gevallen (65%) een foutenpercentage 

van minder dan 2% meldden; wijst erop 

dat de Commissie na controle van de 

gegevens slechts voor 78 van de nationale 

controleadviezen de door de lidstaten 

meegedeelde foutenpercentages kon 

bevestigen; wijst erop dat 244 

controleadviezen door de Commissie 

moesten worden gecorrigeerd
116

; verzoekt 

de Commissie voortaan gedetailleerd 

verslag uit te brengen van alle door DG 

REGIO uitgevoerde correcties van 

foutenpercentages; 

134. wijst erop dat de autoriteiten van de 

lidstaten 322 nationale controleadviezen 

hebben opgesteld over hun operationele 

programma's en dat de controleadviezen in 

209 gevallen (65%), een foutenpercentage 

van minder dan 2% meldden; wijst erop 

dat het directoraat-generaal globaal 89 % 

van de gemelde foutenpercentages heeft 

beoordeeld als een betrouwbare 

informatiebron voor de berekening van 

het risico voor betalingen in 2013, door de 

in de jaarlijkse controleverslagen (ACR's) 

gemelde foutenpercentages te valideren 

bij 68 % van de gemelde percentages of 

door het kunnen herberekenen van het 

foutenpercentage op basis van alle 

informatie die door de auditautoriteit 

beschikbaar was gesteld en door de 

auditeurs van het directoraat-generaal 

was gevalideerd in 21 % van de gevallen; 

constateert dat, naar aanleiding van de 

analyse van de ACR's, DG REGIO meent 

de controleverklaringen van de 

auditautoriteiten voor 304 programma's 

(94 %) te kunnen bevestigen; 

__________________ __________________ 

116
 Zie het jaarlijks activiteitenverslag over 

2013 van DG REGIO, Bijlage, blz. 41. 

 



 

AM\1058868NL.doc  PE555.121v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Amendement  20 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 135 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

135. merkt op dat de Commissie alle 

foutenpercentages in de nationale 

controleverslagen van Slowakije als 

onbetrouwbaar beoordeelde, naast 10 van 

de 15 foutenpercentages in de verslagen 

van Hongarije, twee van de zeven in de 

verslagen van Bulgarije en één van de 

vier in de verslagen van België; verzoekt 

de Commissie toe te lichten of en hoe de 

forfaitaire correcties die zij heeft 

doorgevoerd ter bescherming van de EU-

begroting (25% voor één programma en 

10% voor negen programma's in 

Slowakije, twee voor Bulgarije en één 

voor België
117

) de problemen hebben 

verholpen; 

135. merkt op dat volgens de beoordeling 

van DG REGIO: 

 alle door zes lidstaten (Oostenrijk, 

Finland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal 

en Nederland) gerapporteerde nationaal 

gecontroleerde foutenpercentages voor de 

OP's betrouwbaar zijn; 

 alle door twee lidstaten (Slowakije en 

Slovenië) gerapporteerde nationaal 

gecontroleerde foutenpercentages voor de 

OP's "onbetrouwbaar/forfaitaire 

percentages" zijn; 

 - de door de meeste lidstaten 

gerapporteerde nationaal gecontroleerde 

foutenpercentages voor de OP's 
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betrouwbaar of betrouwbaar met 

noodzaak van herberekening zijn; 

 - de door zes lidstaten (België, Bulgarije, 

Duitsland, Hongarije, Italië en het 

Verenigd Koninkrijk) gerapporteerde 

nationaal gecontroleerde 

foutenpercentages voor sommige van hun 

OP's betrouwbaar en/of 

"betrouwbaar/herberekend" waren en 

"onbetrouwbaar/forfaitaire percentages" 

voor hun overige OP's waren; 

 

__________________ __________________ 

117
 Zie het jaarlijks activiteitenverslag over 

2013 van DG REGIO, Bijlage, blz. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Amendement  21 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 136 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

136. wijst erop dat met name voor de 

volgende operationele programma's de 

foutenrapportering onbetrouwbaar was: 

Schrappen 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Amendement  22 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 141 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

141. staat volledig achter het beleid van de 

Commissie betreffende de onderbreking en 

opschorting van betalingen; 

141. staat pal achter de onderbreking en 

opschorting van betalingen, hetgeen door 

de Commissie strikt wordt toegepast als 

instrument om onregelmatigheden te 

voorkomen; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Amendement  23 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 146 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

146. wijst erop dat de Commissie in 2013 

besloot tot financiële correcties ter hoogte 

van 912 371 222 EUR van de operationele 

programma's van de lidstaten, waarvan 

239,50 miljoen EUR in de Tsjechische 

Republiek, 147,21 miljoen EUR in 

Hongarije en 95,47 miljoen EUR in 

Griekenland; 

146. wijst erop dat de Commissie in 2013 

volgens het jaarlijks activiteitenverslag 

van DG REGIO 557,2 miljoen EUR aan 

financiële correcties voor het EFRO/CF 

betreffende alle programmeringsperiodes 

heeft vastgesteld of bevestigd en dat er in 

2013 een totaalbedrag van 898,7 miljoen 

EUR is besteed in verband met in 2013 en 

voorgaande jaren besloten/bevestigde 

correcties; wijst op de versterkte 

toezichthoudende rol van DG REGIO 

sinds de goedkeuring en tenuitvoerlegging 

van het actieplan 2008 van de Commissie 

en moedigt de Commissie aan haar 

werkzaamheden in dit verband voort te 

zetten; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Amendement  24 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-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 168 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

168. is ingenomen met het feit dat niet 

alleen de door het ESF gefinancierde 

projecten, maar ook de landenspecifieke 

aanbevelingen die zijn opgenomen in het 

jaarlijkse gezamenlijke verslag over de 

werkgelegenheid dat onderdeel is van het 

Europees semester, bijdragen aan de 

verwezenlijking van deze doelstellingen; 

168. is ingenomen met de bijdrage van dit 

beleidsterrein aan de verwezenlijking van 

de EU 2020-doelstellingen door middel 

van ESF-projecten en andere 

instrumenten in dit kader; onderstreept 

het belang van het ESF voor 

investeringen in maatregelen op het 

gebied van het scheppen van banen en 

werkloosheidsbestrijding, in menselijk 

kapitaal, onderwijs en opleiding, sociale 

inclusie en toegang tot sociale diensten; 

Or. en 

 

 


