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22.4.2015 A8-0101/25 

Amendement  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

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 179 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

179. betreurt dat gebrekkige 

eerstelijnscontroles door nationale 

beheers- en controlesystemen de 

belangrijkste bron van fouten bleven; is 

zeer bezorgd over het feit dat de lidstaten 

het minder nauw nemen met het besteden 

van EU-middelen dan van middelen van 

hun nationale begrotingen terwijl zij een 

belangrijke verantwoordelijkheid hebben 

met betrekking tot de correcte en 

rechtmatige uitvoering van de 

Uniebegroting wanneer zij 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van 

de EU-middelen; wijst erop dat de 

volgende programma's systeemfouten 

vertoonden: Polen, Spanje (Castilla y 

Leon), Roemenië, Portugal, Italië 

(Sicilië), Duitsland (Bund), Duitsland 

(Thüringen), Tsjechische Republiek en 

Hongarije; wijst erop dat de Commissie 

daarnaast thematische audits heeft 

uitgevoerd die tekortkomingen aan het 

licht brachten in de beheers- en 

controlesystemen van de operationele 

programma's voor Ierland (investeringen 

in menselijk kapitaal), Slowakije 

(onderwijs) en Spanje (Comunidad 

Valenciana); 

179. neemt nota van de opmerkingen van 

de Rekenkamer over de belangrijkste 

gevaren voor de regelmatigheid van de 

uitgaven op dit beleidsterrein, zoals die in 

verband met de niet-tastbare aard van 

investeringen in menselijk kapitaal, de 

verscheidenheid aan activiteiten en het 

feit dat bij de tenuitvoerlegging van 

projecten grote aantallen vaak 

kleinschalige partners betrokken zijn; is 

verheugd over het gebruik van 

vereenvoudigde kostenopties, die de 

administratieve lasten voor de 

begunstigden verlichten en ertoe leiden 

dat op het niveau van de lidstaten minder 

fouten worden gemaakt; verzoekt de 

Commissie de lidstaten aan te moedigen 

om voor ESF-projecten geen strengere 

voorschriften te hanteren dan voor 

nationaal gefinancierde projecten; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Amendement  26 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

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 

Kopje vóór paragraaf 235 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Mogelijke verduistering van EU-middelen 

voor humanitaire en ontwikkelingshulp 

EU-middelen voor humanitaire en 

ontwikkelingshulp 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Amendement  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

namens de S&D-Fractie 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Ivo Vajgl 

 

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 235 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

235. neemt kennis van het feit dat OLAF 

een verslag heeft opgesteld over de 

humanitaire steun die is verleend aan het 

Sahrawi-vluchtelingenkamp van Tindouf 

in Algerije (OF 2003/526); verzoekt om 

verduidelijking door de Commissie van de 

maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de bevindingen van dit 

verslag; merkt op dat, volgens een 

onderzoeksverslag van UNHRC, het niet 

registreren van een groep vluchtelingen 

gedurende een dusdanig lange periode 

(d.w.z. bijna 30 jaar na hun aankomst) 

"een abnormale en unieke situatie in de 

geschiedenis van UNHRC
126
 vormt"; 

dringt er bij de Commissie op aan te 

waarborgen dat de Algerijnse of Sahrawi-

personen die van strafbare feiten worden 

beschuldigd in het OLAF-verslag niet 

langer toegang hebben tot door de 

Europese belastingbetalers gefinancierde 

steun; roept de Commissie op om de door 

de Unie verleende steun aan te passen aan 

de feitelijke behoeften van de betrokken 

bevolking en ervoor te zorgen dat de 

belangen en behoeften van de 

vluchtelingen niet in het gedrang komen, 

235. spreekt zijn voldoening uit over de 

toezicht- en controlemaatregelen die de 

Commissie getroffen heeft naar 

aanleiding van het OLAF-onderzoek naar 

misbruik van hulpgelden in de 

vluchtelingenkampen van Tindouf in 

Algerije (verslag OF/2003/0521); is in dit 

opzicht ingenomen met de ramingen die 

door Ispra zijn uitgevoerd om te bepalen 

hoeveel personen daadwerkelijk hulp 

ontvangen; merkt op dat de Commissie bij 

het verstrekken van voedselhulp rekening 

moet houden met de dringende oproep 

van de secretaris-generaal van de VN om 

extra middelen voor voedselhulp
1
en met 

de waarschuwingen van het 

Wereldvoedselprogramma aangaande 

ernstige tekorten bij de verstrekking van 

voedselhulp vanaf juli 2015, en sluit zich 

aan bij de zorgen over de consequenties 

voor de stabiliteit in het gebied als gevolg 

van voedselonzekerheid; acht het van 

essentieel belang dat politiek gevoelige 

kwesties niet vermengd raken met een 

inmiddels opgelost geval van misbruik van 

hulpgelden, waardoor de voedselhulp aan 

mensen in nood in het gedrang komt, en 
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omdat zij het kwetsbaarst zijn voor 

eventuele onregelmatigheden; 

verzoekt alle partijen alle 

probleemgevallen onmiddellijk en 

individueel te behandelen; 

 
1
 S/2015/246, par. 77. 

__________________  

126
 UNHCR Inspector General's Office, 

Inquiry Report INQ/04/005, Genève, 12 

mei 2005. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Amendement  28 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

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 275 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

275. wijst erop dat in Verordening (EU, 

Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad
127
, van kracht sinds 

1 oktober 2013, wordt bepaald dat OLAF 

ervoor dient te zorgen dat het secretariaat 

van het Comité van toezicht onafhankelijk 

kan werken (overweging 40 van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013); 

is momenteel niet op de hoogte van 

maatregelen om deze wettelijke 

verplichting na te leven; dringt er bij de 

Commissie op aan onmiddellijk 

maatregelen te nemen om de situatie op te 

lossen; 

275. wijst erop dat in Verordening (EU, 

Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad, van kracht sinds 1 

oktober 2013, wordt bepaald dat OLAF 

ervoor dient te zorgen dat het secretariaat 

van het Comité van toezicht onafhankelijk 

kan werken (overweging 40 van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013); 

verzoekt OLAF in dit verband de situatie 

te beoordelen in de context van de vóór 2 

oktober 2017 uit te voeren evaluatie van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 

883/2013; 

__________________  

127
 Verordening (EU, Euratom) nr. 

883/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad van 11 september 2013 

betreffende onderzoeken door het 

Europees Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF) en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 

van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, 

blz. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Amendement  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 bis. acht het van essentieel belang dat 

het gebruik van de structuurfondsen 

gepaard gaat met volledige transparantie 

via de publicatie van de 

boekhoudbescheiden van toegewezen 

projecten; verzoekt de Commissie de 

procedure voor deelname aan regionale 

aanbestedingen concurrerender en 

transparanter te maken teneinde te 

voorkomen dat vriendjespolitiek bij de 

toegang tot Europese gelden begunstigd 

wordt; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Amendement  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 53 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  53 bis. herinnert eraan dat EU-middelen 

ernstige schade ondervinden van 

corruptie; is verontrust over de gegevens 

waaruit blijkt dat sommige lidstaten in 

bijzondere mate met dit verschijnsel te 

kampen hebben en herinnert in dit 

verband aan de "Aanbeveling voor een 

aanbeveling van de Raad over het 

nationale hervormingsprogramma 2013 

van Italië en met een advies van de Raad 

over het stabiliteitsprogramma van Italië 

voor 2012-2017 "
1
; verzoekt de Commissie 

om een voorstel ter versterking van de 

anticorruptiewetgeving in de Unie in te 

dienen; 

 
1
 COM(2013)0362 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Amendement  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-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 286 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  286 bis. benadrukt dat het huidige 

bezoldigingsstelsel voor het personeel een 

niet te rechtvaardigen verschil laat zien 

met de salarissen in de particuliere sector; 

acht het noodzakelijk een hervorming 

door te voeren die het evenwicht tussen de 

mate van Europese administratie en reële 

lonen herstelt; 

Or. en 

 

 


