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20.4.2016 A8-0140/56 

Amendement  56 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 345 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

345. is bezorgd over het beheer door de 

EU van de externe steun in derde landen; 

wijst erop dat elke tweede euro te laat 

wordt betaald (bij de laatste 

verslaglegging betrof dit 805 projecten), 

elke derde euro het geplande doel niet 

bereikte (610 projecten), en beide 

problemen zich voordoen bij elke vierde 

euro (500 projecten); is bezorgd over het 

feit dat een bijna vijfde (18,5 %) van de 

maatregelen te laat komt en het doel niet 

bereikt, en dat bijna de helft van de EOF-

projecten soortgelijke 

tenuitvoerleggingsproblemen heeft; is 

bezorgd over het feit dat projecten met 

problemen minder worden bezocht dan 

projecten zonder problemen; vraagt de 

Commissie een actueel verslag over de 

situatie 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; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Amendement  57 

Martina Dlabajová 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 387 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

387. is van mening dat een voormalig 

medewerker van het Tsjechische 

ministerie van Regionale ontwikkeling, 

thans medewerker van het kabinet van 

Commissielid Crețu, zich niet moet 

bezighouden met het Tsjechische 

regionale beleid, omdat een dergelijke 

taak mogelijk een belangenconflict vormt; 

387. is van mening dat betrekkingen met 

hun eigen lidstaten bij voorkeur niet tot de 

taken moeten behoren van 

regeringsmedewerkers die in het kabinet 

van een Europese Commissaris worden 

aangeworven, tenzij dat gebeurt nadat 

zorgvuldig is onderzocht of er mogelijk 

sprake is van een conflict met de wettige 

belangen van de Commissie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Amendement  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

agentschappen 

2015/2154(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 209 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

209. deelt de mening van de Commissie 

dat de werkloosheid (met name de 

langdurige werkloosheid) en het 

percentage jongeren die geen werk hebben 

en evenmin onderwijs of een opleiding 

volgen (NEET's) aanwijzingen zijn van een 

mismatch op de arbeidsmarkt; wijst erop 

dat de vijf landen met het hoogste 

percentage langdurige werkloosheid (als 

aandeel van de arbeidsbevolking) in de EU 

Griekenland (19,5 %), Spanje (12,9 %), 

Kroatië (10,1 %), Slowakije (9,3 %) en 

Portugal (8,4 %) zijn, en dat het EU-

gemiddelde 5,1 % bedraagt. wijst erop dat 

de landen met het hoogste percentage 

NEET's Cyprus (33,7 %), Bulgarije 

(30,9 %), Hongarije (30,3 %), Griekenland 

(30,0 %) en Roemenië (26,9 %) zijn, en dat 

het EU-gemiddelde 16,37 % bedraagt; 

209. deelt de mening van de Commissie 

dat de werkloosheid (met name de 

langdurige werkloosheid) en het 

percentage jongeren die geen werk hebben 

en evenmin onderwijs of een opleiding 

volgen (NEET's) aanwijzingen zijn van een 

mismatch op de arbeidsmarkt en van het 

uitblijven van de consumentenvraag en 

van de openbare investeringen ten gevolge 

van het bezuinigingsbeleid; wijst erop dat 

de vijf landen met het hoogste percentage 

langdurige werkloosheid (als aandeel van 

de arbeidsbevolking) in de EU Griekenland 

(19,5 %), Spanje (12,9 %), Kroatië 

(10,1 %), Slowakije (9,3 %) en Portugal 

(8,4 %) zijn, en dat het EU-gemiddelde 

5,1 % bedraagt; wijst erop dat de landen 

met het hoogste percentage NEET's Cyprus 

(33,7 %), Bulgarije (30,9 %), Hongarije 

(30,3 %), Griekenland (30,0 %) en 

Roemenië (26,9 %) zijn, en dat het EU-

gemiddelde 16,37 % bedraagt; 

Or. en 

 

 


