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20.4.2016 A8-0140/23 

Amendement  23 

Georgi Pirinski, 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 70 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. roept de Raad op waakzamer te zijn 

met betrekking tot de kwijting en is 

ingenomen met de kritische houding van 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk die de 

Commissie en de Rekenkamer vragen om: 

70. roept de Raad op waakzamer te zijn 

met betrekking tot de kwijting en de 

Commissie en de Rekenkamer te vragen 

om: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Amendement  24 

Georgi Pirinski, 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 70 – streepje 3 – alinea 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

de unaniem overeengekomen 

betalingsplafonds in stand te houden, in 

het bijzonder door met betrekking tot 

vastleggingen de nodige 

begrotingsdiscipline aan te houden, niet 

aangesproken kredieten daadwerkelijk 

vrij te maken om plaats in te ruimen voor 

nieuwe prioriteiten en programma's, meer 

transparantie te bieden door 

langetermijnprognoses te verstrekken, en 

te zorgen voor een evenwicht tussen 

vastleggingen en betalingen en 

buitensporige kassaldi in 

financieringsinstrumenten te verlagen, 

aangezien in die instrumenten meer dan 

14 miljard EUR aan niet aangesproken 

middelen opgesloten blijft zitten, een 

bedrag dat voor urgentere behoeften en 

prioriteiten zou kunnen worden gebruikt; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Amendement  25 

Georgi Pirinski, 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 70 – streepje 3 – alinea 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

is tevens ingenomen met de aansporing 

van Zweden en het Verenigd Koninkrijk 

aan de lidstaten om beter gebruik te maken 

van de beschikbare informatie om fouten te 

voorkomen, op te sporen of te corrigeren 

voordat ze de uitgaven bij de Commissie 

declareren; 

70 bis. vraagt de autoriteiten van de 

lidstaten om beter gebruik te maken van de 

beschikbare informatie om fouten te 

voorkomen, op te sporen of te corrigeren 

voordat ze de uitgaven bij de Commissie 

declareren; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Amendement  26 

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 73 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 73 bis. is het eens met het standpunt, 

verwoord door de voorzitter van de 

Rekenkamer bij de presentatie van het 

jaarverslag in het Parlement, dat 

geografie niet de fundamentele oorzaak 

van de fouten is; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Amendement  27 

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 128 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

128. wijst erop dat het totaal van circa 

142,5 miljard EUR in 2014 bijna 2 % 

vertegenwoordigt van de totale 

overheidsuitgaven van de EU-lidstaten, of 

1 % van het bbp van de Unie; 

128. wijst erop dat de uitgaven in 2014 

zijn gestegen tot circa 142,5 miljard EUR, 

wat gelijk is aan 285 EUR per burger en 
bijna 2 % vertegenwoordigt van de totale 

overheidsuitgaven van de EU-lidstaten, of 

1 % van het bbp van de Unie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Amendement  28 

Georgi Pirinski, 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 188 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 188 bis. wijst met bezorgdheid op de 

tendens om Europese fondsen en 

programma's steeds vaker te financieren 

door middel van 

financieringsinstrumenten, met als 

rechtvaardiging een grotere deelname van 

de private sector, maar met het risico dat 

de financiële belangen van de Unie niet 

kunnen worden gecontroleerd en 

beschermd en verliezen mogelijk worden 

afgeschoven op de burgers van de Unie; 

Or. en 



 

AM\1092847NL.doc  PE579.919v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.4.2016 A8-0140/29 

Amendement  29 

Georgi Pirinski, 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 239 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

239. vindt het teleurstellend dat de 

nationale autoriteiten in 21 gevallen van 

door eindbegunstigden gemaakte 

kwantificeerbare fouten over voldoende 

informatie beschikten om deze te kunnen 

voorkomen of opsporen en corrigeren 

voordat de uitgaven bij de Commissie 

werden gedeclareerd, en dat, indien al deze 

informatie was gebruikt om fouten te 

corrigeren, het geschatte meest 

waarschijnlijke foutenpercentage voor dit 

hoofdstuk 1,6 procentpunt lager zou zijn 

geweest; merkt voorts op dat de 

Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 

ontdekte fout in 13 gevallen door de 

nationale autoriteiten was gemaakt; deze 

fouten droegen 1,7 procentpunt bij aan het 

geschatte foutenpercentage; meent dat uit 

deze situatie, die al enkele jaren 

ongewijzigd is gebleven, een gebrek aan 

zorgvuldigheid blijkt; 

239. vindt het teleurstellend dat de 

nationale autoriteiten in 21 gevallen van 

door eindbegunstigden gemaakte 

kwantificeerbare fouten over voldoende 

informatie beschikten om deze te kunnen 

voorkomen of opsporen en corrigeren 

voordat de uitgaven bij de Commissie 

werden gedeclareerd, en dat, indien al deze 

informatie was gebruikt om fouten te 

corrigeren, het geschatte meest 

waarschijnlijke foutenpercentage voor dit 

hoofdstuk 1,6 procentpunt lager zou zijn 

geweest; merkt voorts op dat de 

Rekenkamer heeft geconstateerd dat de 

ontdekte fout in 13 gevallen door de 

nationale autoriteiten was gemaakt; deze 

fouten droegen 1,7 procentpunt bij aan het 

geschatte foutenpercentage; verzoekt de 

Commissie door te gaan met het 

verstrekken van oriëntaties, opleidingen 

en technische bijstand op verzoek aan de 

lidstaten. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Amendement  30 

Georgi Pirinski, 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 334 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

334. stelt tot zijn grote bezorgdheid vast 

dat, volgens het EAMR, op 2 598 projecten 

onder leiding van de EU-delegaties: 

334. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat de 

EU-delegaties volgens het EAMR over 2 

598 projecten melden dat:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Amendement  31 

Georgi Pirinski, 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 334 – streepje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- 805 projecten, met een totale waarde van 

13,7 miljard EUR (45,53 % van het totale 

bedrag), vertraagd zijn, 

- in het geval van 805 projecten, met een 

totale waarde van 13,7 miljard EUR (45,53 

% van het totale bedrag), enige vertraging 

in de uitvoering is vastgesteld, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Amendement  32 

Georgi Pirinski, 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 334 – streepje 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- 610 projecten, met een totale waarde van 

9,9 miljard EUR (32,96 % van het totale 

bedrag), de aanvankelijk gestelde doelen 

niet zullen bereiken, 

- 610 projecten, met een totale waarde van 

9,9 miljard EUR (32,96%van het totale 

bedrag) te kampen hebben met 

moeilijkheden om een of meer van de 

aanvankelijk gestelde doelen te bereiken, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Amendement  33 

Georgi Pirinski, 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 334 – streepje 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- 500 projecten, met een totale waarde van 

8,6 miljard EUR (29 %), zowel vertraagd 

zijn als de aanvankelijk gestelde doelen 

niet zullen bereiken, 

- 500 projecten, met een totale waarde van 

8,6 miljard EUR (29 %), ofwel met 

vertragingen te kampen hebben ofwel met 

moeilijkheden om een of meer van de 

aanvankelijk gestelde doelen te bereiken, 

Or. en 

 

 


