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20.4.2016 A8-0132/1 

Amendement  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. merkt niettemin op dat in 2014 aan 

vergoedingen voor reizen en vergaderingen 

voor leden en plaatsvervangers van het 

Comité een totaalbedrag van 

8 277 556 EUR werd uitgegeven, plus 

409 100 EUR aan dienstreizen en 

reiskosten van personeel; is van mening dat 

het aantal dienstreizen (787) buitensporig 

hoog is, evenals de kosten die gemoeid 

zijn met vergoedingen voor reizen en 

vergaderingen van leden; is van mening 

dat de dienstreizen die leden maken, 

duidelijk moeten worden toegelicht in het 

jaarlijkse activiteitenverslag, met een 

gedetailleerd overzicht van de uitgaven en 

een kosten-batenanalyse; benadrukt dat 

de verwijzing naar de dienstreizen van de 

leden vaag en onnauwkeurig is en geen 

duidelijke cijfers geeft; spoort het Comité 

aan altijd gegevens over de dienstreizen 

van de leden op te nemen in zijn jaarlijkse 

activiteitenverslag; 

8. merkt op dat in 2014 aan vergoedingen 

voor reizen en vergaderingen voor leden en 

plaatsvervangers van het Comité een 

totaalbedrag van 8 277 556 EUR werd 

uitgegeven, plus 409 100 EUR aan 

dienstreizen en reiskosten van personeel; is 

van mening dat de dienstreizen die leden 

maken, moeten worden toegelicht in het 

jaarlijkse activiteitenverslag; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Amendement  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. spoort aan veel gebruik te maken van 

videoconferenties en vergelijkbare 

hulpmiddelen om de kosten aanzienlijk 

terug te dringen; ziet niet in hoe een zo 

hoog aantal dienstreizen naar Griekenland 

en Italië (respectievelijk 77 en 125) zich 

vertaalt in toegevoegde waarde voor de 

burgers van deze landen of andere burgers 

van de Unie; 

14. spoort aan veel gebruik te maken van 

videoconferenties en vergelijkbare 

hulpmiddelen om de kosten aanzienlijk 

terug te dringen; constateert dat er in 2014 

een aantal dienstreizen naar Griekenland en 

Italië (respectievelijk 77 en 125) heeft 

plaatsgevonden om vergaderingen te 

organiseren en te houden in de landen die 

het roulerend EU-voorzitterschap 

bekleden; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Amendement  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. is verheugd dat het Comité een besluit 

heeft aangenomen waarin regels worden 

vastgesteld voor klokkenluiders1, dat op 

1 januari 2016 in werking is getreden; is 

van mening dat de tenuitvoerlegging van 

deze regels te lang op zich heeft laten 

wachten; roept het Comité op de regels 

onmiddellijk te publiceren en te handhaven 

en de kwijtingsautoriteit in het jaarlijks 

activiteitenverslag op de hoogte te brengen 

van de vorderingen bij de 

tenuitvoerlegging; 

32. is verheugd dat het Comité een besluit 

heeft aangenomen waarin regels worden 

vastgesteld voor klokkenluiders1, dat op 

1 januari 2016 in werking is getreden; is 

van mening dat de tenuitvoerlegging van 

deze regels te lang op zich heeft laten 

wachten; roept het Comité op de regels 

onmiddellijk te publiceren en te handhaven 

en de kwijtingsautoriteit in het jaarlijks 

activiteitenverslag op de hoogte te brengen 

van de vorderingen bij de 

tenuitvoerlegging; is niettemin verheugd 

over de nauwe samenwerking tussen het 

Comité van de Regio's en het Comité voor 

het Europees statistisch systeem bij de 

formulering van de interne regels inzake 

klokkenluiders, aangezien zij sommige 

diensten en personeelsleden gemeen 

hebben; is tevens ingenomen met het feit 

dat deze regels met terugwerkende kracht 

worden toegepast; 

__________________ __________________ 

1 Besluit nr. 508/2015 van het Comité van 

de Regio's van 17 december 2015 tot 

vaststelling van regels voor klokkenluiders. 

1Besluit nr. 508/2015 van het Comité van 

de Regio's van 17 december 2015 tot 

vaststelling van regels voor klokkenluiders. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Amendement  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. erkent dat er, volgens het Comité, geen 

sprake is geweest van situaties van 

belangenconflicten tijdens het 

begrotingsjaar 2014; spoort het Comité aan 

cv's en belangenverklaringen te publiceren 

voor alle leden en hoger leidinggevend 

personeel, en een intern beleid en 

duidelijke regels aan te nemen inzake de 

preventie van en de omgang met 

belangenconflicten en "draaideur"-

situaties, in overeenstemming met de 

richtsnoeren die door de Commissie zijn 

gepubliceerd; verwacht dat het Comité 

deze cv's, belangenverklaringen en regels 

uiterlijk eind juni 2016 aan het Parlement 

bezorgt; 

34. erkent dat er, volgens het Comité, geen 

sprake is geweest van situaties van 

belangenconflicten tijdens het 

begrotingsjaar 2014; spoort het Comité aan 

cv's en belangenverklaringen te publiceren 

voor alle leden, en een intern beleid en 

duidelijke regels aan te nemen inzake de 

preventie van en de omgang met 

belangenconflicten en "draaideur"-

situaties, in overeenstemming met de 

richtsnoeren die door de Commissie zijn 

gepubliceerd; verwacht dat het Comité 

deze cv's, belangenverklaringen en regels 

uiterlijk eind juni 2016 aan het Parlement 

bezorgt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Amendement  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. neemt nota van de inspanningen en 

resultaten van het Comité op het gebied 

van de intensivering van het informatie- en 

communicatiebeleid; 

35. neemt nota van de inspanningen en 

resultaten van het Comité op het gebied 

van de intensivering van het informatie- en 

communicatiebeleid; moedigt het Comité 

aan de interinstitutionele samenwerking 

te versterken om de communicatie en 

zichtbaarheid te verbeteren, alsook de 

aanwezigheid van de leden van de 

instellingen op nationaal niveau te 

vergroten; juicht in dit verband elke 

verdere inspanning van het Comité toe die 

tot een betere informatievoorziening kan 

leiden en daarmee ook tot verhoging van 

de transparantie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Amendement  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. concludeert dat, ondanks het feit dat 

de lijst met activiteiten van het Comité ter 

ondersteuning van het beleid van de Unie 

uit 2014 behoorlijk uitgebreid is, hun 

praktische resultaten toch vaag en 

onnauwkeurig aan de orde komen; roept 

op tot het uitvoeren van een grondige 

SWAT-analyse van de resultaten en de 

SMART-indicatoren voor de 

doelstellingen van het Comité, evenals tot 

het opstellen van een overzicht van een 

aantal directe voordelen voor de burgers 

van de Unie als gevolg van zijn mandaat 

en activiteiten. 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Amendement  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's 

2015/2160(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. concludeert dat, ondanks het feit dat de 

lijst met activiteiten van het Comité ter 

ondersteuning van het beleid van de Unie 

uit 2014 behoorlijk uitgebreid is, hun 

praktische resultaten toch vaag en 

onnauwkeurig aan de orde komen; roept op 

tot het uitvoeren van een grondige SWAT-

analyse van de resultaten en de SMART-

indicatoren voor de doelstellingen van het 

Comité, evenals tot het opstellen van een 

overzicht van een aantal directe voordelen 

voor de burgers van de Unie als gevolg 

van zijn mandaat en activiteiten. 

38. concludeert dat, hoewel de lijst met 

activiteiten van het Comité ter 

ondersteuning van het beleid van de Unie 

uit 2014 behoorlijk uitgebreid is, hun 

praktische resultaten toch vaag en 

onnauwkeurig aan de orde komen; verzoekt 

het Comité om een beschrijving van de 

directe voordelen die zijn mandaat en 

activiteiten moet opleveren voor de 

burgers van de Unie teneinde de 

praktische impact ervan zo veel mogelijk 

te vergroten; 

Or. en 

 

 


