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11.4.2018 A8-0137/10 

Amendement  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de correctie van 

het foutenpercentage in dit verband enkel 

toegepast mag worden op de 

gecontroleerde onderdelen en NIET op de 

volledige begroting, aangezien de 

correcties ook ENKEL voor de 

gecontroleerde onderdelen golden; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Amendement  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. is ingenomen met het feit dat de 

Rekenkamer geen bezwaar heeft gemaakt 

wat betreft de betrouwbaarheid van de 

rekeningen voor 2016, wat reeds sinds 

2007 het geval is, en dat zij vaststelt dat de 

ontvangsten in 2016 geen materiële 

fouten vertoonden; stelt met tevredenheid 

vast dat de onderliggende vastleggingen 

bij de rekeningen voor het per 

31 december 2016 afgesloten 

begrotingsjaar op alle materiële punten 

wettig en regelmatig zijn; 

17. betreurt het feit dat de Rekenkamer 

geen bezwaar heeft gemaakt wat betreft de 

betrouwbaarheid van de rekeningen voor 

2016, wat reeds sinds 2007 het geval is, 

wat leidt tot verwarring bij de burger over 

of het foutenpercentage van de 

aanzienlijke EU-begroting in 

overeenstemming met de richtsnoeren is, 

wat wederom niet het geval is; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Amendement  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. stelt met voldoening vast dat de 

Rekenkamer voor het eerst in 23 jaar een 

oordeel met beperking heeft afgegeven (in 

plaats van een afkeurend oordeel) over de 

wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende betalingen bij de 

rekeningen, hetgeen volgens de 

Rekenkamer laat zien dat het beheer van de 

EU-financiën aanzienlijk is verbeterd en 

betekent dat de materiële fouten 

hoofdzakelijk beperkt waren tot uitgaven in 

het kader van vergoedingen, die ongeveer 

de helft van de gecontroleerde betalingen 

uitmaken; 

22. betreurt dat de Rekenkamer voor 

het eerst in 23 jaar een oordeel met 

beperking heeft afgegeven (in plaats van 

een afkeurend oordeel) over de wettigheid 

en regelmatigheid van de onderliggende 

betalingen bij de rekeningen, hetgeen 

volgens de Rekenkamer laat zien dat het 

beheer van de EU-financiën aanzienlijk is 

verbeterd en betekent dat de materiële 

fouten hoofdzakelijk beperkt waren tot 

uitgaven in het kader van vergoedingen, 

die ongeveer de helft van de 

gecontroleerde betalingen uitmaken; deze 

conclusie werd getrokken op basis van de 

foute aanname dat de correctie van het 

foutenpercentage, die ENKEL voor de 

gecontroleerde onderdelen plaatsvond, 

voor de volledige begroting gold, wat 

duidelijk niet het geval was (zie 

paragraaf 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Amendement  13 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 94 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

94. merkt op dat het gerapporteerde 

Ierse bni in 2015 zeer sterk is gestegen 

doordat multinationale ondernemingen 

O&O-activa naar het land hebben 

overgebracht; 

94. merkt op dat het gerapporteerde 

Ierse bni in 2015 zeer sterk is gestegen 

doordat multinationale ondernemingen 

O&O-activa naar het land hebben 

overgebracht, met een stijging van de 

bijdragen van Ierland tot gevolg, wat 

onderzocht moet worden met het oog op 

de toekenning van een korting aan 

Ierland voor het jaar 2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Amendement  14 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 99 – letter c 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(c) in samenwerking met de lidstaten 

alle potentiële gevolgen van multinationale 

activiteiten te analyseren voor de schatting 

van het bni en hun begeleiding te bieden in 

het omgaan met deze activiteiten bij het 

opstellen van de nationale rekeningen; 

(c) in samenwerking met de lidstaten 

alle potentiële gevolgen van multinationale 

activiteiten te analyseren voor de schatting 

van het bni en hun begeleiding te bieden in 

het omgaan met deze activiteiten bij het 

opstellen van de nationale rekeningen; 

indien van toepassing, kortingen toe te 

kennen aan landen die negatieve gevolgen 

ondervinden van de activiteiten van deze 

multinationals; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Amendement  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 175 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

175. is in dit verband ingenomen met: 175. wijst in dit verband op: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Amendement  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 176 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

176. betreurt anderzijds dat: Schrappen 

(a) de metroprojecten in Athene 

(verlenging van lijn 3 tot Piraeus) en 

Thessaloniki (hoofdlijn) ernstige 

vertraging hebben opgelopen, waardoor 

ze ook nog moesten worden opgenomen in 

de programmeringsperiode 2014-2020; 

 

(b) een aantal belangrijke projecten in 

de spoorwegsector, de digitale sector en de 

energiesector is geannuleerd of vertraging 

heeft opgelopen, waardoor ze geheel of 

nog gedeeltelijk moesten worden 

opgenomen in de programmeringsperiode 

2014-2020; 

 

(c) een groot deel van de 

infrastructuur voor de verwerking van 

afvalwater en vaste afvalstoffen nog moet 

worden voltooid; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Amendement  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 216 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

216. merkt op dat ongeveer 72 % van de 

steun wordt betaald aan 

landbouwbedrijven van tussen 5 en 

250 hectare, waarbij het meestal om 

familiebedrijven gaat; 

Schrappen 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Amendement  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 219 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

219. is van mening dat 

landbouwbedrijven met een groter 

inkomen in tijden van 

inkomensschommelingen niet 

noodzakelijkerwijs evenveel steun nodig 

hebben om de landbouwinkomens te 

stabiliseren als kleinere bedrijven, 

aangezien zij kunnen profiteren van 

schaalvoordelen waardoor ze 

waarschijnlijk weerbaarder zijn; 

219. is van mening dat 

landbouwbedrijven met een groter 

inkomen in tijden van 

inkomensschommelingen niet 

noodzakelijkerwijs evenveel steun nodig 

hebben om de landbouwinkomens te 

stabiliseren als kleinere bedrijven, 

aangezien zij kunnen profiteren van 

schaalvoordelen waardoor ze 

waarschijnlijk weerbaarder zijn, en raadt 

dus aan dat de Commissie een glijdende 

schaal toepast om het evenwicht te 

herstellen, met lagere subsidies naarmate 

het landbouwbedrijf groter is; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Amendement  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 292 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 292 bis. herinnert aan de belofte 

van Commissievoorzitter Juncker aan de 

Europese Ombudsman dat voormalig 

Commissievoorzitter Barroso enkel als 

een belangenbehartiger zou worden 

ontvangen; wijst op het advies van de ad-

hoc ethische commissie over de nieuwe 

baan van de heer Barroso als adviseur bij 

Goldman Sachs, namelijk dat dit enkel 

verzoenbaar is als de heer Barroso niet 

lobbyt namens Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


