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28.4.2015 A8-0101/41 

Compromisamendement 41 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

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 van de 

Commissie van 29 mei 2013voor 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
; pleit voor een spoedige 

goedkeuring van de richtlijn betreffende 

de strafrechtelijke bestrijding van fraude 

die de financiële belangen van de Unie 

schaadt, 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/42 

Compromisamendement 42 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

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 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 bij de uitgaven voor 

het EFRO en het Cohesiefonds en voor 

mobiliteit, vervoer en energie, de 

belangrijkste risico's in verband met de 

conformiteit verband houden met: fouten 

in de regels voor openbare 

aanbestedingen (39%), niet-subsidiabele 

projecten/activiteiten of begunstigden 

(22%), niet-subsidiabele uitgaven in de 

kostendeclaraties (21%) en schending van 

de staatssteunregels voor het EFRO en 

het CF; 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 

reglementen voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 

zullen bijdragen tot de verkleining van 

het risico op fouten en tot betere 

prestaties door verdere vereenvoudiging 

en verduidelijking van de procedures; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0101/43 

Compromisamendement 43 

Ingeborg Gräßle 

namens de PPE-Fractie 

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 141 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

141. staat volledig achter het beleid van de 

Commissie betreffende de onderbreking en 

opschorting van betalingen; 

141. staat volledig achter het gebruik door 

de Commissie van onderbreking en 

opschorting van betalingen als een 

doelmatig en preventief instrument om de 

financiële belangen van de Unie te 

beschermen; 

Or. en 

 

 


