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20.4.2016 A8-0140/1 

Amendement  1 

Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 113 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

113. is ingenomen met de verklaring van 

de Commissie in haar jaarverslag 2014 

over de bescherming van de financiële 

belangen van de Unie (PIF), waarin zij 

eraan herinnert dat zowel de PIF-richtlijn 

als de verordening tot oprichting van het 

Europees Openbaar Ministerie (EOM-

verordening) een aanvulling op en een 

versteviging van het wettelijke kader zou 

vormen en de strijd tegen fraude 

aanzienlijk zou versterken; wijst 

nogmaals op de dringende noodzaak dat 

de PIF-richtlijn zo spoedig mogelijk wordt 

goedgekeurd en dat btw daaronder valt, 

met een duidelijke definitie van PIF-

overtredingen, minimumvoorschriften 

inzake maximumgevangenisstraffen en 

minimumregels inzake de verjaring; 

herinnert aan de zaak-Taricco, waarin het 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

erop wijst dat btw-fraude wel degelijk 

onder de definitie van PIF-fraude in de 

PIF-overeenkomst van 1995 valt; vraagt 

de Commissie om verduidelijking van de 

betrekkingen tussen Eurojust, het 

Europees Openbaar Ministerie (EOM) en 

het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF), en de 

mogelijkheid te onderzoeken van een 

verder geïntegreerde opzet van deze 

agentschappen, zodat onderzoeken 

Schrappen 
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doeltreffender kunnen worden uitgevoerd; 

__________________  

1 Zie COM(2013)0534 - 2013/0255(APP), 

punt 29. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Amendement  2 

Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 150 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

150. is verheugd over de oprichting van de 

groep op hoog niveau inzake de eigen 

middelen; is ingenomen met het eerste 

evaluatieverslag dat deze groep eind 2014 

heeft uitgebracht, en deelt de analyse dat 

het stelsel zich geleidelijk heeft ontwikkeld 

tot een stelsel waarin de meerderheid van 

de middelen afkomstig is uit nationale 

bijdragen en slechts een minderheid 

bestaat uit echte, autonome Europese 

middelen; is van mening dat het huidige 

stelsel van eigen middelen verder moet 

worden ontwikkeld om de nationale 

debatten over nettobetalers en ontvangers, 

die de burgers van de Unie vervreemden, 

te ontstijgen, om zo te komen tot een 

stelsel dat duidelijk herkenbaar is als 

zijnde van algemeen belang voor de Unie 

en voor het beleid van de Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Amendement  3 

Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 280 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 280 bis. verzoekt de Europese Commissie 

te waarborgen dat er geen EU-middelen 

beschikbaar worden gesteld voor directe 

of indirecte ondersteuning van het 

stierenvechten; is van mening dat GLB-

kredieten, of eender welke andere 

kredieten uit de EU-begroting, niet mogen 

worden gebruikt om activiteiten te 

financieren waarbij sprake is van 

dierenmishandeling; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 108 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 108 bis. maakt zich zorgen dat in tal van 

Noord-Europese landen geen specifieke 

nationale wetgeving tegen georganiseerde 

criminaliteit bestaat en roept de 

Commissie op de voorwaarde om een 

certificaat voor te leggen waaruit blijkt 

dat een onderneming geen banden heeft 

met de maffia, uit te breiden naar alle 

aanbestedingsprocedures die verband 

houden met EU-fondsen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 112 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 112 bis. herinnert eraan dat de Europese 

Commissie acht internationale financiële 

instellingen in totaal 1 494 302 000 EUR 

aan boetes heeft opgelegd vanwege 

deelname aan illegale kartels op markten 

voor financiële derivaten binnen de 

Europese Economische Ruimte, in 

verband met fraude met benchmarks voor 

de Euribor- en Libor-rentevoeten; vindt 

het betreurenswaardig dat de personen die 

gevolgen van de fraude hebben 

ondervonden tot dusver geen enkele 

vergoeding hebben kunnen ontvangen, 

omdat de Commissie haar besluit tot 

oplegging van boetes niet openbaar heeft 

gemaakt; verzoekt de Commissie het 

besluit in kwestie neer te leggen en te 

publiceren, zodat de verzoeken om 

schadevergoeding kunnen worden 

afgehandeld; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 183 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 183 bis. vindt het betreurenswaardig dat 

de Commissie de door Volkswagen 

gerapporteerde emissies niet naar 

behoren heeft onderzocht en geeft aan 

zich zorgen te maken over het verschil 

tussen de CO2-emissies die in de 

testresultaten aangegeven worden en de 

emissies die bij reële rijomstandigheden 

gemeten worden; is zeer bezorgd over de 

trage reactie van de autoriteiten van de 

lidstaten en van de Commissie naar 

aanleiding van het geleverde bewijs van 

zware en aanhoudende overschrijdingen 

van de emissiegrenswaarden zoals die in 

de EU-wetgeving voor voertuigen bij 

normaal gebruik bepaald zijn; dringt er 

bij de Commissie op aan maximale 

transparantie aan de dag te leggen ten 

aanzien van de uitkomsten van de 

onderzoeken  die momenteel in 

verschillende lidstaten en derde landen 

worden uitgevoerd naar de manipulatie 

van de testresultaten van 

voertuigemissies; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende 

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 207 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 207 bis. vindt het zorgwekkend dat de 

stagevergoedingen in het kader van het 

jongerengarantieplan in Italië 

onaanvaardbaar laat of geheel niet 

worden uitbetaald; vraagt de Commissie 

de situatie in het oog te houden en een 

specifiek actieplan op te stellen voor die 

lidstaten waar dit probleem zich voordoet; 

Or. en 

 

 


