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22.4.2015 A8-0101/32 

Amendement  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat in een situatie waarin 

de middelen beperkt zijn, het des te 

noodzakelijker is om begrotingsdiscipline 

aan de dag te leggen en zuinig met de 

financiële middelen om te gaan; 

B. overwegende dat met name in een 

situatie waarin de middelen beperkt zijn, de 

Commissie het goede voorbeeld moet 

geven door de Europese meerwaarde van 

haar uitgaven aan te tonen en door ervoor 

te zorgen dat de middelen waarvoor zij 

volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk 

is, besteed worden in overeenstemming 

met de toepasselijke financiële regels en 

verordeningen; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Amendement  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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 72 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 72 bis. merkt op dat de Commissie in haar 

antwoord aan de Rekenkamer stelt dat het 

rechtskader voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 is 

vereenvoudigd, en verzoekt de Commissie 

uiterlijk eind 2015 verslag uit te brengen 

over de werking van deze 

vereenvoudigingsmaatregelen in de 

praktijk en te melden welke aanvullende 

maatregelen genomen kunnen worden 

met betrekking tot de resterende complexe 

regels en subsidiabiliteitsvoorwaarden; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Amendement  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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 108 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

108. dringt er bij de Commissie op aan de 

meerwaarde van de Unie op het gebied 

van landbouwmarktmaatregelen vast te 

stellen en daarbij rekening te houden met 

het risico op mogelijke verliezen voor de 

EU-begroting, en verzoekt de Commissie 

te overwegen de maatregelen te bevriezen 

indien het risico te groot is; verzoekt de 

Commissie in het verslag over de follow-

up van de kwijting 2013 van de Commissie 

de acties toe te lichten die het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

heeft genomen naar aanleiding van het 

controlebezoek voor uitvoerrestituties voor 

pluimvee in Frankrijk; 

108. uit zijn ernstige twijfels over de 

doeltreffendheid van de 

landbouwmarktmaatregelen, rekening 

houdend met het risico op mogelijke 

verliezen voor de EU-begroting, en 

verzoekt de Commissie te overwegen de 

maatregelen te bevriezen; verzoekt de 

Commissie in het verslag over de follow-

up van de kwijting 2013 van de Commissie 

de acties toe te lichten die het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

heeft genomen naar aanleiding van het 

controlebezoek voor uitvoerrestituties voor 

pluimvee in Frankrijk; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Amendement  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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 145 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

145. wijst erop dat de methodologie van de 

Rekenkamer consistent moet zijn en op alle 

beheersterreinen toegepast moet worden; 

beseft dat een verdere afstemming kan 

leiden tot tegenstrijdigheden in de 

definities van de Rekenkamer van illegale 

transacties bij rechtstreeks en gedeeld 

beheer; 

145. wijst erop dat de methodologie van de 

Rekenkamer consistent moet zijn en op alle 

beheersterreinen toegepast moet worden; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Amendement  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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 154 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

154. is bezorgd over de tenuitvoerlegging 

van prioritaire projecten in Griekenland 

beheerd door de task force; wijst erop dat 

48 prioritaire projecten versneld moeten 

worden uitgevoerd; wijst erop dat de 

belangrijkste problemen volgens de 

Commissie zijn: (a) vertragingen in de 

rijpingsfase, (b) vertragingen bij de 

licentieverlening, (c) ontbinding van 

overeenkomsten vanwege gebrek aan 

liquide middelen bij aannemers en (d) 

langdurige beroepszaken bij de 

gunningsprocedures; roept de Commissie 

daarom op om in het follow-upverslag 

voor 2013 een actuele stand van zaken te 

geven met betrekking tot de prioritaire 

projecten; 

154. wijst op de vertraagde en de 

gebrekkige tenuitvoerlegging van 

prioritaire projecten in Griekenland 

beheerd door de taskforce; is van mening 

dat dit, ten minste gedeeltelijk, te 

verklaren is, omdat deze projecten niet 

vraaggestuurd waren of aanvankelijk 

onrealistische ambities hadden, en 

verzoekt de Commissie derhalve de 

werkmethoden van de taskforce te 

heroverwegen en de behoefte aan brede 

publieke steun voor deze projecten te 

erkennen; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Amendement  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-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 254 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

254. neemt kennis van de antwoorden van 

de Commissie over de voortgang met de 

tenuitvoerlegging van het Galileo-project: 

de lancering van vier Galileo-satellieten 

voor in-orbit validation (IOV) in 2011 en 

2012 is succesvol verlopen, de IOV-fase 

van Galileo is in 2014 succesvol afgerond, 

de opzet van het systeem, de 

prestatiedoelen en de baseline voor de 

werking van het systeem zijn bevestigd, de 

infrastructuur op de grond, met een groot 

aantal stations wereldwijd, is voldoende 

afgerond om de werking in de beginfase 

mogelijk te maken, de opsporings- en 

reddingscapaciteit van de IOV-satellieten 

is succesvol gedemonstreerd, op 22 

augustus 2014 zijn twee satellieten (nr. 5 

en 6) gelanceerd, die in een niet optimale 

omloopbaan terecht zijn gekomen, maar 

die sinds december 2014 geleidelijk naar 

een gunstiger omloopbaan zijn gebracht 

om een optimaal gebruik mogelijk te 

maken, en het testen van de 

navigatiecomponenten van de satellieten 

vindt momenteel plaats; wenst op de 

hoogte te worden gehouden van de 

bijkomende kosten voor deze niet 

geplande maatregelen; 

254. vindt het zorgwekkend dat de kosten 

van het Galileo-systeem, die geraamd zijn 

op 13 miljoen EUR, nog hoger zullen 

oplopen omdat het niet gelukt is de twee 

recentste satellieten goed te lanceren; 

meent dat er alle reden is om het nut van 

dit project opnieuw te onderzoeken, gezien 

de voortdurend toenemende kosten van 

Galileo en rekening houdend met het feit 

dat de Unie in 2007 bij het project 

betrokken is geraakt nadat een 

consortium van acht Europese bedrijven 

zijn investeringen had teruggetrokken 

omdat het project niet financieel gezond 

werd geacht; 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender, 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 228 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

228. neemt kennis van het feit dat een 

gelekte versie van het eindverslag van 

OLAF over IMG heeft gecirculeerd; 

verzoekt de Commissie en het Comité van 

toezicht van OLAF om te onderzoeken 

waarom en hoe het OLAF-verslag is gelekt 

en door wie, terwijl IMG nog steeds niet is 

geïnformeerd over de inhoud van het 

verslag; 

228. neemt kennis van het feit dat een 

gelekte versie van het eindverslag van 

OLAF over IMG heeft gecirculeerd; 

verzoekt de Commissie en het Comité van 

toezicht van OLAF om te onderzoeken 

waarom en hoe het OLAF-verslag is gelekt 

en door wie, terwijl IMG nog steeds niet is 

geïnformeerd over de inhoud van het 

verslag; wijst er voorts op dat OLAF, toen 

het in 2008 geraadpleegd werd, tot de 

conclusie kwam dat het niet bevoegd was 

om zich uit te spreken over de juridische 

status van IMG, aangezien er geen 

financiële fraude was geconstateerd; is 

uiterst bezorgd over de ernstige gevolgen 

die dit lek voor IMG kan hebben, omdat 

dit het imago en de reputatie van de 

organisatie ernstige schade toebrengt en 

daardoor de banen van meer dan 

300 werknemers en het voortbestaan van 

de organisatie zelf op het spel komen te 

staan; 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Amendement  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2013: EU general budget - European Commission and Executive Agencies 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 228 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 228 bis. herinnert eraan dat het 

Parlement reeds een jaar geleden heeft 

geweigerd om in de kwijting aan de 

Commissie over 2012 gewag te maken van 

bedenkingen bij het ontbreken van de 

status van internationale organisatie van 

IMG en van andere herhaaldelijk 

uitgesproken bezorgdheden; is dan ook 

verbaasd over de conclusie van het gelekte 

OLAF-verslag, namelijk dat er geen 

gevallen van fraude of corruptie waren, 

maar dat er twijfels zijn over de 

internationale status van IMG, 24 jaar na 

de oprichting ervan als een internationale 

organisatie; merkt op dat dit volledig in 

strijd is met de herhaaldelijk uitgesproken 

juridische opvatting van de Commissie; 

onderstreept dat IMG een organisatie is 

die al 20 jaar voor de Commissie en de 

lidstaten werkt, gespecialiseerd is in het 

uitvoeren van projecten in landen die zich 

in een crisis- of noodsituatie bevinden, 

uitstekende resultaten boekt en een 

reputatie geniet die door de Commissie en 

de internationale gemeenschap worden 

erkend; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Amendement  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2013: EU general budget - European Commission and Executive Agencies 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 296 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 296 bis. merkt bezorgd op dat er tussen de 

verschillende Europese instellingen 

enorme verschillen bestaan in de kosten 

van vertalingen; verzoekt de 

interinstitutionele werkgroep voor 

vertalingen derhalve te onderzoeken wat 

de oorzaak van deze verschillen is en 

voorstellen te doen om een einde te maken 

aan deze onevenwichtigheid en te komen 

tot een harmonisatie van de vertaalkosten, 

waarbij maximaal rekening wordt 

gehouden met de kwaliteit en de 

taalkundige verscheidenheid; verzoekt de 

werkgroep dan ook de samenwerking 

tussen de instellingen opnieuw op te 

starten, om de beste handelwijzen en 

resultaten uit te wisselen en de gebieden te 

identificeren waarop de samenwerking of 

de akkoorden tussen de instellingen 

kunnen worden versterkt; stelt voor dat de 

werkgroep een uniforme methode 

ontwikkelt voor de presentatie van de 

vertaalkosten voor alle instellingen zodat 

de kostenanalyse en -vergelijking kan 

worden vereenvoudigd; stelt tevens voor 

dat de werkgroep deze resultaten voor het 

eind van 2015 indient; verzoekt alle 

instellingen actief medewerking te 

verlenen aan de interinstitutionele 

werkgroep bij de uitvoering van haar 

werkzaamheden; herinnert er in dit 
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verband aan dat het van fundamenteel 

belang is dat meertaligheid binnen de 

Europese instellingen wordt 

gegarandeerd, teneinde een gelijke 

behandeling en gelijke mogelijkheden 

voor alle burgers van de Unie te 

waarborgen; 

Or. en 

 

 


