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20.4.2016 A8-0140/34 

Amendement  34 

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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- 915 projecten, met een totale waarde van 

15 miljard EUR (50 %), ofwel vertraagd 

zijn ofwel de aanvankelijk gestelde doelen 

niet zullen bereiken, 

- 915 projecten, met een totale waarde van 

15 miljard EUR (50 %), ofwel met 

vertragingen te kampen hebben ofwel met 

moeilijkheden om een of meer van de 

aanvankelijk gestelde doelen te bereiken, 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Amendement  35 

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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- maatregelen voor begrotingssteun bijna 

een vijfde vertegenwoordigen van de 

projecten met de ergste problemen; 

- maatregelen voor begrotingssteun bijna 

een vijfde vertegenwoordigen van de 

projecten met problemen; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Amendement  36 

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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 334 bis. juicht het toe dat de Commissie 

een systeem heeft opgezet om toe te zien 

op de lopende projecten en dat de EAMR-

verslagen een momentopname bieden aan 

het eind van het jaar van de projecten die 

met vertragingen te kampen hebben of 

waarbij het risico bestaat dat een of meer 

van de aanvankelijk gestelde doelen niet 

zullen worden bereikt; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Amendement  37 

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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 334 ter. spoort de Commissie aan te 

blijven toezien op deze projecten en 

passende maatregelen te nemen zodat de 

doelstellingen van deze projecten kunnen 

worden bereikt binnen de vastgestelde 

termijn; vraagt de Commissie een actueel 

verslag over de stand van zaken van deze 

projecten op te stellen en verzoekt de 

Commissie om de steunprogramma's in 

het kader van het nabuurschapsbeleid in 

dit verslag op te nemen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Amendement  38 

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 335 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 335 bis. stelt vast dat volgens van de 

gegevens in het EAMR van 2014, van de 

projecten met een rode vlag voor KPI-5 er 

77% bezocht werden en 23% niet, dat van 

de projecten met een gele vlag voor KPI-5 

er 74% bezocht werden en 26% niet, en 

dat van de projecten met een groene vlag 

voor KPI-5 er 71% bezocht werden en 

29% niet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Amendement  39 

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 336 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 336 bis. stelt vast dat de actieplannen voor 

22 delegaties die de benchmarks hebben 

gehaald voor minder dan 60% van hun 

KPI's in 2014, officieel zijn voorgelegd 

aan het Europees Parlement op 

5 november 2015; stelt bovendien vast dat 

de conclusies die door het DG DEVCO uit 

het EAMR zijn getrokken, gepresenteerd 

zijn in het jaarlijks activiteitenverslag van 

het DG DEVCO voor 2014; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Amendement  40 

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 339 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 339 bis. is verheugd dat de EAMR-

verslagen voor 2014 officieel zijn 

voorgelegd aan het Europees Parlement, 

de Raad en de Rekenkamer op 7 augustus 

2015; vindt dat de EAMR-verslagen, 

gezien hun aard, doel en inhoud, voor 

intern gebruik moeten blijven en niet 

openbaar mogen worden gemaakt, en dat 

ze dus ook niet op de website van de 

Commissie mogen worden geplaatst; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Amendement  41 

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 340 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 340 bis. is verheugd dat de algemene 

prestaties op DG-niveau stabiel zijn 

gebleven, waarbij in het totaal voor 15 

van de 24 KPI's de doelstellingen bereikt 

zijn in 2014 tegenover 14 van de 26 KPI's 

in 2013; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Amendement  42 

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 344 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

344. is van mening dat de EU-

delegatiehoofden bij hun aanwerving en 

vóór hun stationering duidelijk moeten 

worden herinnerd aan hun 

managementtaken en hun 

verantwoordelijkheid voor de 

beheersverklaring over de operaties van 

hun delegatie (belangrijkste 

managementprocessen, controlebeheer, 

inzicht en beoordeling van de KPI's), dat 

zij kwalitatief en uitgebreid verslag moeten 

uitbrengen in het kader van de opstelling 

van het jaarlijkse activiteitenverslag en dat 

hun aandacht niet alleen mag uitgaan 

naar de politieke aspecten van hun taak; 

344. is van mening dat de EU-

delegatiehoofden bij hun aanwerving en 

vóór hun stationering duidelijk moeten 

worden herinnerd aan hun 

managementtaken en hun 

verantwoordelijkheid voor de 

beheersverklaring over de operaties van 

hun delegatie (belangrijkste 

managementprocessen, controlebeheer, 

inzicht en beoordeling van de KPI's), dat 

zij kwalitatief en uitgebreid verslag moeten 

uitbrengen in het kader van de opstelling 

van het jaarlijkse activiteitenverslag; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Amendement  43 

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 345 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 345 bis. erkent dat de feitelijke impact van 

de vastgestelde moeilijkheden pas bij 

afloop van het project kan worden 

beoordeeld; meent dat de financiële 

gevolgen van de moeilijkheden en de 

vertragingen bij de uitvoering van de 

projecten zorgvuldig moeten worden 

gemeten en dat dit slechts een zeer beperkt 

deel van de uitgaven van het project mag 

vormen; stelt vast dat volgens van de 

gegevens in het EAMR van 2014, van de 

projecten met een rode vlag voor KPI-5 er 

77% bezocht werden en 23% niet, dat van 

de projecten met een gele vlag voor KPI-5 

er 74% bezocht werden en 26% niet, en 

dat van de projecten met een groene vlag 

voor KPI-5 er 71% bezocht werden en 

29% niet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Amendement  44 

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 350 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 350 bis. is verheugd dat, volgens de 

Rekenkamer wat betreft het specifiek 

foutenpercentage voor de uitgaven die 

rechtstreeks door de Commissie worden 

beheerd, de twee soorten verrichtingen in 

kwestie (door meerdere donoren 

gefinancierde verrichtingen en 

begrotingssteun) praktisch geen fouten 

bevatten; 

Or. en 

 

 


