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20.4.2016 A8-0140/49 

Amendement  49 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

62. roept de Commissie op artikel 32, lid 5, 

van het nieuwe Financieel Reglement strikt 

toe te passen indien het foutenpercentage 

hoog blijft, en vervolgens zwakke punten 

in de controlesystemen in kaart te brengen, 

de kosten en baten van eventuele 

corrigerende maatregelen te onderzoeken, 

en passende maatregelen te nemen of voor 

te stellen op het vlak van vereenvoudiging, 

verbetering van de controlesystemen en het 

opnieuw ontwerpen van programma's of 

uitvoeringssystemen vóór de tussentijdse 

herziening van de periode 2014-2020; 

62. roept de Commissie op artikel 32, lid 5, 

van het nieuwe Financieel Reglement strikt 

toe te passen indien het foutenpercentage 

hoog blijft, en vervolgens zwakke punten 

in de controlesystemen in kaart te brengen, 

de kosten en baten van eventuele 

corrigerende maatregelen te onderzoeken, 

en wanneer voldoende gegevens 

beschikbaar zijn passende maatregelen te 

nemen of voor te stellen op het vlak van 

vereenvoudiging, verbetering van de 

controlesystemen en het opnieuw 

ontwerpen van programma's of 

uitvoeringssystemen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Amendement  50 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 118 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

118. uit zijn bezorgdheid over de door 

Eurodad verstrekte gegevens over het 

witwassen van geld dat Luxemburg en 

Duitsland bovenaan de ranglijst zet als 

het over het risico op het witwassen van 

geld gaat; acht het van wezenlijk belang 

dat lidstaten de EU-richtlijn betreffende het 

witwassen van geld integraal omzetten 

door een openbaar register aan te leggen 

over wie eigenaar is van bedrijven, 

inclusief trustmaatschappijen; 

118. uit zijn bezorgdheid over de door 

Eurodad verstrekte gegevens over het 

witwassen van geld; acht het van wezenlijk 

belang dat lidstaten de EU-richtlijn 

betreffende het witwassen van geld 

integraal omzetten door een openbaar 

register aan te leggen over wie eigenaar is 

van bedrijven, inclusief 

trustmaatschappijen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Amendement  51 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 178 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

178. neemt nota van het feit dat de 

directeur-generaal van het directoraat-

generaal Onderzoek en innovatie, evenals 

in vorige jaren, een horizontaal 

voorbehoud heeft gemaakt met betrekking 

tot het restfoutenpercentage in de 

rechtstreeks door DG RTD uitgevoerde 

kostendeclaraties binnen KP7, en in de 

betalingen aan de Gemeenschappelijke 

Onderneming voor het initiatief 

innovatieve geneesmiddelen, waarbij 

sprake is van een geraamd restrisico van 3 

%, met een geraamde impact van 

111,39 miljoen EUR; 

178. neemt nota van het feit dat het hoofd 

van het directoraat-generaal Onderzoek en 

innovatie, evenals in vorige jaren, een 

horizontaal voorbehoud heeft gemaakt met 

betrekking tot het restfoutenpercentage in 

de rechtstreeks door DG RTD uitgevoerde 

kostendeclaraties binnen KP7; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Amendement  52 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 179 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

179. wijst erop dat bepaalde uitgaven van 

KP7 niet gedekt waren door een reserve 

waar sprake was van aanwijzingen dat de 

risico's (en derhalve de 

restfoutpercentages) aanzienlijk lager lagen 

dan die voor de uitgaven tezamen; binnen 

DG RTD geldt dit voor de uitgaven aan de 

Gemeenschappelijke Onderneming 

"Fusion for Energy", de 

Gemeenschappelijke Onderneming 

"Clean Sky" en de Gemeenschappelijke 

Onderneming brandstofcellen en 

waterstof; buiten DG RTD geldt dit voorts 

voor uitgaven van het Uitvoerend 

Agentschap onderzoek uit hoofde van het 

Marie-Curie-programma en voor alle 

uitgaven van het Uitvoerend Agentschap 

Europese Onderzoeksraad; 

179. wijst erop dat bepaalde uitgaven van 

KP7 niet gedekt waren door een reserve 

waar sprake was van aanwijzingen dat de 

risico's (en derhalve de 

restfoutpercentages) aanzienlijk lager lagen 

dan die voor de uitgaven tezamen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Amendement  53 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 245 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

245. is bezorgd over de overtredingen van 

regels voor de plaatsing van 

overheidsopdrachten tijdens de 

aanbestedingsprocedure voor IT-

bewakingssystemen in de 

financieringsperiodes 2007-2013 en 2014-

2020, die tevens aanleiding gaven tot 

vermoedens van fraude; stelt vast dat deze 

fouten door de Tsjechische controle-

instanties opgespoord zijn, steunt ten volle 

het standpunt van de Commissie dat 

uitbetalingen niet moeten plaatsvinden 

totdat de passende corrigerende 

maatregelen zijn genomen en het 

politieonderzoek afgerond is; 

245. betreurt het dat volgens de 

Rekenkamer1 inbreuken op de 

aanbestedingsregels reeds sinds 2009 een 

hardnekkige en significante bron van 

fouten vormen; 

 

 1Speciaal verslag nr. 10/2015 van de 

Rekenkamer over de maatregelen die de 

lidstaten en de Commissie hebben 

genomen om het probleem van fouten bij 

openbare aanbestedingen op het gebied 

van cohesie. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Amendement  54 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 259 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

259. herinnert eraan dat verslag nr. 

OPTP/2014/SM/01 van de Tsjechische 

controle-instantie, over de 

aanbestedingsprocedure voor het 

toezichtstelsel voor 2014-2020, dat in april 

2015 bij de Commissie is ingediend, 

melding maakt van een bedrag van meer 

dan 9 miljoen EUR aan onterechte 

uitgaven; is verheugd over het feit dat de 

Commissie een waarschuwing over 

mogelijke onderbreking van betalingen 

heeft verzonden, en de Tsjechische 

autoriteiten heeft verzocht passende 

financiële correcties toe te passen; wenst te 

weten hoe deze situatie door het Europees 

Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

beoordeeld is; 

259. herinnert aan het verslag dat de 

controle-autoriteiten bij de Commissie 

hebben ingediend en is verheugd over het 

feit dat de Commissie 27 waarschuwingen 

over mogelijke onderbrekingen van 

betalingen heeft verzonden (16 door DG 

Regionaal en stedelijk beleid, en 11 door 

DG Werkgelegenheid, sociale zaken en 

inclusie), en de autoriteiten in kwestie 

heeft verzocht passende financiële 

correcties toe te passen; wenst te weten hoe 

deze situatie door het Europees Bureau 

voor fraudebestrijding (OLAF) beoordeeld 

is; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Amendement  55 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpbesluit 

Paragraaf 334 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

334.  stelt tot zijn grote bezorgdheid vast 

dat, volgens het EAMR, op 2 598 

projecten onder leiding van de EU-

delegaties: 

- 805 projecten, met een totale 

waarde van 13,7 miljard EUR 

(45,53 % van het totale 

bedrag), vertraagd zijn, 

- 610 projecten, met een totale 

waarde van 9,9 miljard EUR 

(32,96 % van het totale 

bedrag), de aanvankelijk 

gestelde doelen niet zullen 

bereiken, 

- 500 projecten, met een totale 

waarde van 8,6 miljard EUR 

(29 %), zowel vertraagd zijn 

als de aanvankelijk gestelde 

doelen niet zullen bereiken, 

- 915 projecten, met een totale 

waarde van 15 miljard EUR 

(50 %), ofwel vertraagd zijn 

ofwel de aanvankelijk gestelde 

doelen niet zullen bereiken, 

- maatregelen voor begrotingssteun 

bijna een vijfde 

vertegenwoordigen van de 

Schrappen 
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projecten met de ergste 

problemen; 

 

Or. en 

 

 


