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20.4.2016 A8-0140/12 

Amendement  12 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 397 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 397 bis. wijst erop dat het beheer van 

migratiestromen en ontwikkelingshulp 

nauw verband met elkaar houden; is dan 

ook van mening dat de lidstaten 

economische hulp moeten koppelen aan 

het oplossen van migratiekwesties, 

teneinde de migratiestromen om te keren; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Amendement  13 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 522 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

522. is van mening dat het GLB, een van 

de oorspronkelijke Europese 

beleidsvormen, een belangrijk instrument 

van de EU is en een grote impact heeft, 

niet alleen op het gebied van de 

levensmiddelenproductie en de 

ecosysteemdiensten en in de zin van 

ecologische, sociaaleconomische en 

gendergerelateerde verbeteringen die het 

teweeg heeft gebracht of kan brengen, 

maar ook voor het tegengaan van de 

ontvolking van het platteland, waarbij het 

rekening houdt met de noodzaak om het 

concept van de kringloopeconomie te 

ontwikkelen;  

  

 is van mening dat het GLB zodoende 

bijdraagt aan het evenwicht tussen de 

regio's van de Europese Unie doordat het 

financiële steun en belangrijke 

instrumenten verstrekt om jonge 

landbouwers te helpen 

landbouwactiviteiten te starten en de 

continuïteit tussen generaties waarborgt; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Amendement  14 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 522 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 522 bis. merkt op dat het GLB, dat tot het 

oudste en best uitgeruste Europese beleid 

behoort, er niet langer in slaagt een van 

haar voornaamste doelstellingen, 

namelijk ervoor zorgen dat boeren een 

fatsoenlijk inkomen kunnen genereren, te 

verwezenlijken als gevolg van de 

opgelegde beleidsopties en de toenemende 

administratieve lasten; is van oordeel dat 

de financiële bijstand niet langer volstaat 

om jonge boeren een duurzame toekomst 

te garanderen of de overdracht van 

landbouwbedrijven mogelijk te maken, 

hetgeen bijdraagt tot de ontvolking van 

het platteland; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Amendement  15 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 523 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

523. merkt op dat DG AGRI in 2014 veel 

werk heeft verzet met de autoriteiten van 

de lidstaten om ervoor te zorgen dat deze 

steeds beter in staat zijn fouten bij de 

landbouwuitgaven te voorkomen en hun 

plattelandsontwikkelingsprogramma's ten 

uitvoer te leggen; erkent de positieve 

impact van DG AGRI die tot uiting komt 

in het jaarverslag van de Rekenkamer 

over 2014, en meent dat de acties van dit 

DG, in combinatie met die van de 

lidstaten, een goede basis zouden moeten 

vormen voor verdere verbeteringen tijdens 

de sleuteljaren van de uitgavenperiode 

2014-2020; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Amendement  16 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 530 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

530. wijst erop dat de verschillen in de 

wijze waarop de regels inzake gekoppelde 

betalingen in de lidstaten worden 

toegepast tot concurrentieverstoring 

leiden, bijvoorbeeld in de zuivelsector; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Amendement  17 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 542 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

542. verwacht dat de Commissie met spoed 

volledig gebruik zal maken van de 

vereenvoudiging van het GLB, in het 

bijzonder met betrekking tot de belastende 

en complexe regelgeving inzake 

randvoorwaarden en vergroening, die 

uiteindelijk gevolgen heeft voor 

landbouwers in heel Europa; benadrukt dat 

in het vereenvoudigingsproces de nadruk 

moet worden gelegd op verlichting van de 

administratieve lasten en dat het proces de 

bij de laatste GLB-hervorming 

overeengekomen beginselen en regels, die 

ongewijzigd dienen te blijven, niet in 

gevaar mag brengen; is van mening dat 

die vereenvoudiging geen herziening van 

de GLB-uitgaven voor de periode 2013-

2020 mee dient te brengen; 

542. verwacht dat de Commissie met spoed 

volledig gebruik zal maken van de 

vereenvoudiging van het GLB, in het 

bijzonder met betrekking tot de belastende 

en complexe regelgeving inzake 

randvoorwaarden en vergroening, die 

uiteindelijk gevolgen heeft voor 

landbouwers in heel Europa; benadrukt dat 

in het vereenvoudigingsproces de nadruk 

moet worden gelegd op verlichting van de 

administratieve lasten; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Amendement  18 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 547 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

547. merkt op dat de impact van het 

Russische invoerverbod op 

landbouwproducten, dat halverwege 2014 

werd afgekondigd, een belangrijke 

uitdaging vormt; pleit voor beter beheer in 

de beginfase van noodmaatregelen om te 

zorgen voor een correcte toewijzing van de 

middelen; of, indien noodzakelijk, de 

snelle terugvordering van onrechtmatig 

geclaimde bedragen; is in dit verband 

ingenomen met de voortdurende 

inspanningen van de Commissie om 

alternatieve afzetmarkten te identificeren 

voor landbouwoverschotten en de door het 

invoerverbod getroffen bedrijfstakken te 

ondersteunen; is ingenomen met de 

inspanningen van de Commissie om 

alternatieve afzetmarkten te identificeren 

voor landbouwoverschotten en roept de 

lidstaten op gezamenlijke inspanningen te 

leveren om obstakels voor de expansie van 

de afzetmarkten weg te nemen; benadrukt 

het belang van de TTIP-overeenkomst, die 

de sluiting van een aantal traditionele 

markten zou kunnen compenseren; 

547. merkt op dat de impact van het 

Russische invoerverbod op 

landbouwproducten, dat halverwege 2014 

werd afgekondigd, een belangrijke 

uitdaging vormt; pleit voor beter beheer in 

de beginfase van noodmaatregelen om te 

zorgen voor een correcte toewijzing van de 

middelen; of, indien noodzakelijk, de 

snelle terugvordering van onrechtmatig 

geclaimde bedragen; waarschuwt tegen de 

TTIP-overeenkomst, waarvan de 

tenuitvoerlegging een bedreiging vormt 

voor de Europese gezondheids- en 

milieunormen en die de crisis in de 

veehouderij zal verergeren; dringt erop 

aan de sancties tegen Rusland op te 

heffen en op zo kort mogelijke termijn 

onderhandelingen te starten over de 

heropening van de Russische markt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Amendement  19 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 557 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 557 bis. dringt erop aan op te houden met 

de steunbetalingen aan derde landen 

waarvan de landbouwers concurreren met 

de Europese landbouw; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Amendement  20 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E – letter c 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(c) voorwaarden en prestatiereserve - 

beginselen van goed financieel beheer 

berusten op het feit dat EU-financiering 

wordt toegewezen in passende nationale 

budgettaire, macro-economische en 

institutionele omstandigheden, die dienen 

als voorwaarde voor de financiering zelf; 

daarnaast is als bonus voor goede prestaties 

een prestatiereserve ingevoerd; 

(c) voorwaarden en prestatiereserve - 

beginselen van goed financieel beheer 

berusten op het feit dat EU-financiering 

wordt toegewezen in passende nationale 

budgettaire, macro-economische en 

institutionele omstandigheden, die dienen 

als voorwaarde voor de financiering zelf, 

waarbij rekening moet worden gehouden 

met onregelmatigheden zoals tekorten en 

buitensporige overschotten; daarnaast is 

als bonus voor goede prestaties een 

prestatiereserve ingevoerd; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Amendement  21 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. benadrukt dat voor de operationele 

uitgaven het geschatte foutenpercentage 

voor uitgaven onder gedeeld beheer met de 

lidstaten 4,6 % bedraagt (2013: 4,9 %) wat 

nog steeds zeer hoog is; stelt met 

bezorgdheid vast dat het geschatte 

foutenpercentage voor de andere vormen 

van operationele uitgaven waarbij de 

Commissie de belangrijkste rol speelt 

omhoog is geschoten naar 4,6 % (2013: 

3,7 %); 

53. deelt de bezorgdheid en verbazing van 

de Rekenkamer dat voor het eerst in lange 

tijd bij de operationele uitgaven het 

geschatte foutenpercentage voor uitgaven 

onder gedeeld beheer met de lidstaten is 

gedaald tot 4,6 % (2013: 4,9 %), hetgeen 

gelijk is aan het foutenpercentage voor de 

andere vormen van operationele uitgaven 

waarbij de Commissie de belangrijkste rol 

speelt en dat omhoog is geschoten naar 

4,6 % (2013: 3,7 %); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Amendement  22 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

59. merkt op dat de Commissie, indien zij 

bewijs heeft van verminderde 

absorptiecapaciteit in de lidstaten, alle 

flexibiliteitsbepalingen van de MFK-

verordening moet beoordelen en in eerste 

instantie maatregelen moet voorstellen om 

de ontoereikende absorptiecapaciteit te 

overwinnen, alvorens andere actie te 

ondernemen; 

59. merkt op dat het DG, indien de 

Commissie bewijs heeft van verminderde 

absorptiecapaciteit in de lidstaten, alle 

flexibiliteitsbepalingen van de MFK-

verordening aan een beoordeling moet 

onderwerpen, teneinde bij te dragen aan 

het verbeteren van de 

tenuitvoerleggingspercentages van die 

lidstaten die in het kader van de in 2015 

overeengekomen technische 

aanpassingen aan het MFK veel kredieten 

van 2014 naar 2015 hebben 

overgedragen; 

Or. en 

 

 


