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20.4.2016 A8-0137/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e,10e en 11e EOF 

2015/2203(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. meent dat de nadruk niet mag 

liggen op het resultaat van de 

begrotingsuitvoering als enige 

beheersdoelstelling, wat schadelijke 

gevolgen kan hebben voor het beginsel 

van goed financieel beheer en het behalen 

van resultaten; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e,10e en 11e EOF 

2015/2203(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 82 bis. roept de Commissie ertoe op niet 

akkoord te gaan met een nieuwe 

streefdatum voor de invoering van het 

FLEGT-vergunningsysteem, maar een 

duidelijke termijn te stellen voor de 

uitvoering ervan en de toekenning van 

middelen te verbinden aan de eerbiediging 

van de vastgestelde termijn; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e,10e en 11e EOF 

2015/2203(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 98 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

98. is van mening dat ontwikkelingshulp 

veel efficiënter moet worden uitbetaald en 

dat er moet worden voldaan aan de criteria 

voor meerwaarde; benadrukt dat dit de 

enige manier is om mensen redelijke 

levensomstandigheden te bieden en te 

voorkomen dat de economische migratie 

stijgt; 

98. is van mening dat ontwikkelingshulp 

veel efficiënter moet worden uitbetaald en 

dat er moet worden voldaan aan de criteria 

inzake meerwaarde; benadrukt dat dit de 

enige manier is om mensen betere 

levensomstandigheden te bieden; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Amendement  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e,10e en 11e EOF 

2015/2203(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 100 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

100. vindt het zorgwekkend dat de hoofden 

van de Uniedelegaties in de ACS-staten en 

de LGO's, onder de verantwoordelijkheid 

van de EDEO, verantwoordelijk zijn voor 

het toezicht op 917 projecten, waarvan er 

428 vertraging hebben opgelopen of 

waarvan de doelstellingen niet gehaald 

dreigen te worden; vind het bijzonder 

zorgwekkend dat de waarde van de 

projecten in kwestie 9 188 miljoen EUR 

bedraagt; 

100. neemt er nota van dat de hoofden van 

de Uniedelegaties in de ACS-staten en de 

LGO's eind 2014 verantwoordelijk zijn 

voor het toezicht op 917 projecten; 

Or. en 



 

AM\1092794NL.doc  PE579.920v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.4.2016 A8-0137/6 

Amendement  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e,10e en 11e EOF 

2015/2203(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 101 bis. erkent dat beoordelingen op basis 

van EAMR-verslagen slechts een 

momentopname bieden van de stand van 

elk project aan het eind van het jaar en 

dat de feitelijke impact van de vastgestelde 

moeilijkheden pas bij afloop van het 

project kan worden beoordeeld; 

Or. en 



 

AM\1092794NL.doc  PE579.920v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.4.2016 A8-0137/7 

Amendement  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e,10e en 11e EOF 

2015/2203(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 102 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

102. is van mening dat een kwart van de 

middelen van het elfde EOF moet worden 

uitgetrokken ter preventie van de 

migratiecrisis en voor het beheer van 

reeds bestaande migratiestromen; 

102. erkent dat met middelen van het EOF 

een bijdrage wordt geleverd aan de 

aanpak van de onderliggende redenen van 

de huidige wereldwijde vluchtelingen- en 

migratiecrisis; onderstreept dat de EOF-

middelen niet mogen worden misbruikt 

voor andere doeleinden dan de in de 

bepalingen opgenomen doeleinden, zoals 

veiligheidscontroles aan grenzen en 

doeltreffende terugkeermaatregelen; roept 

de Commissie op constructief op te treden 

om synergieën te verwezenlijken tussen de 

begroting van de Unie, het EOF en 

bilaterale samenwerking om vraagstukken 

op het gebied van migratiecrisispreventie 

aan te pakken; 

Or. en 

 

 


