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13.4.2018 A8-0137/51 

Amendement  51 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat de begroting van de 

Unie als gevolg van het initiatief voor een 

resultaatgerichte begroting moet worden 

ingediend overeenkomstig de 

beleidsdoelstellingen van de Unie voor het 

MFK; herinnert er, ook in het licht van het 

MFK voor de periode na 2020, aan dat de 

begroting van de Unie echte Europese 

toegevoegde waarde moet leveren en moet 

worden ingezet voor gemeenschappelijke 

Unie-doelstellingen ter bevordering van 

duurzame economische en sociale 

ontwikkeling in de hele Unie, die lidstaten 

alleen niet kunnen realiseren, en dat de 

begroting derhalve niet moet worden 

gezien als een nettobalans of iets dat alleen 

voordeel oplevert voor bepaalde lidstaten; 

4. benadrukt dat de begroting van de 

Unie als gevolg van het initiatief voor een 

resultaatgerichte begroting moet worden 

ingediend overeenkomstig de 

beleidsdoelstellingen van de Verdragen, 

Horizon 2020 en het MFK van de Unie, 

alsook de Europese pijler van sociale 

rechten, die op 17 november 2017 werd 

ondertekend; herinnert er, ook in het licht 

van het MFK voor de periode na 2020, aan 

dat de begroting van de Unie echte 

Europese toegevoegde waarde moet 

leveren en moet worden ingezet voor 

gemeenschappelijke Unie-doelstellingen 

ter bevordering van duurzame 

economische en sociale ontwikkeling in de 

hele Unie, die lidstaten alleen niet kunnen 

realiseren, en dat de begroting derhalve 

niet moet worden gezien als een 

nettobalans of iets dat alleen voordeel 

oplevert voor bepaalde lidstaten; 

Or. es 



 

AM\1150983NL.docx  PE618.415v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.4.2018 A8-0137/52 

Amendement  52 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie vaart te 

zetten achter de uitvoering van de 

cohesiebeleidsprogramma's en de daarmee 

samenhangende betalingen teneinde de 

uitvoeringsperiode in eerste instantie terug 

te brengen tot het jaar n +2; 

9. verzoekt de Commissie vaart te 

zetten achter de uitvoering van de 

cohesiebeleidsprogramma's en de daarmee 

samenhangende betalingen teneinde de 

uitvoeringsperiode in eerste instantie terug 

te brengen tot het jaar n +2, op voorwaarde 

dat de absorptie- en uitvoeringsgraad van 

het Uniebeleid hierdoor niet verslechtert; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten in 

dit opzicht met klem de goedkeuring van 

het MFK voor de periode na 2020 

maximaal te versnellen en ervoor te 

zorgen dat het Europees Parlement 

meewerkt om die doelstelling te 

realiseren; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Amendement  53 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie om meer 

transparantie inzake de financiering van het 

migratiebeleid, zoals aanbevolen door de 

Rekenkamer in haar jaarverslag voor 2016, 

en om actief toe te zien op 

aanbestedingsprocedures die in 

noodsituaties worden uitgevoerd; 

12. verzoekt de Commissie om meer 

transparantie inzake de financiering van het 

migratiebeleid, zoals aanbevolen door de 

Rekenkamer in haar jaarverslag voor 2016, 

en om actief toe te zien op 

aanbestedingsprocedures die in 

noodsituaties worden uitgevoerd om 

ervoor te zorgen dat op adequate wijze 

wordt tegemoetgekomen aan de noden en 

behoeften van migranten en vluchtelingen 

en die van de ngo's en openbare 

overheidsinstanties die hen in de Unie 

opvangen, en dat de financiering van deze 

behoeften wordt gegarandeerd; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Amendement  54 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. stelt vast dat het soort beheer een 

beperkte impact op de foutenpercentages 

heeft, aangezien de Rekenkamer heeft 

geconstateerd dat het geschatte 

foutenpercentage voor uitgaven onder 

gedeeld beheer met de lidstaten en voor 

alle andere vormen van operationele 

uitgaven die rechtstreeks door de 

Commissie worden beheerd gelijk is, 

namelijk 3,3 %; 

25. stelt vast dat het soort beheer een 

beperkte impact heeft, in tegenstelling tot 

de algemene overtuiging dat gedeeld 

beheer leidt tot meer fouten dan direct 

beheer, aangezien de Rekenkamer heeft 

geconstateerd dat het geschatte 

foutenpercentage voor uitgaven onder 

gedeeld beheer met de lidstaten en voor 

alle andere vormen van operationele 

uitgaven die rechtstreeks door de 

Commissie worden beheerd gelijk is, 

namelijk 3,3 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Amendement  55 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. benadrukt dat de Commissie in haar 

jaarlijks beheers- en prestatieverslag voor 

2016 stelt dat de uitgaven een materieel 

foutenpercentage vertonen, aangezien zij 

het algemene gemiddelde foutenpercentage 

schat tussen 2,1 % en 2,6 % (in 2015 was 

dit tussen 2,3 % en 3,1 %) van de totale 

relevante uitgaven, en het betrokken totale 

geschatte risicobedrag bij betaling zich 

tussen 2,9 en 3,6 miljard EUR situeert (in 

2015 lag dit tussen 3,3 en 

4,5 miljard EUR); 

34. benadrukt dat de Commissie in haar 

jaarlijks beheers- en prestatieverslag voor 

2016 stelt dat de uitgaven die een materieel 

foutenpercentage vertonen, gedaald zijn, 

aangezien zij het algemene gemiddelde 

foutenpercentage schat tussen 2,1 % en 

2,6 % (in 2015 was dit tussen 2,3 % en 

3,1 %) van de totale relevante uitgaven, en 

het betrokken totale geschatte risicobedrag 

bij betaling zich tussen 2,9 en 

3,6 miljard EUR situeert (in 2015 lag dit 

tussen 3,3 en 4,5 miljard EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Amendement  56 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. wijst erop dat fouten achteraf nog 

gedurende meer dan tien jaar kunnen 

worden gecorrigeerd, zodat het willekeurig 

lijkt om de raming van de impact van 

toekomstige correcties te baseren op de 

gedurende de voorgaande zes jaar verrichte 

correcties; 

41. wijst erop dat de meerjarige 

programmering erg specifiek is en fouten 

achteraf nog gedurende meer dan tien jaar 

kunnen worden gecorrigeerd, zodat het 

ontoereikend en willekeurig lijkt om de 

raming van de impact van toekomstige 

correcties te baseren op de gedurende de 

voorgaande zes jaar verrichte correcties; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Amendement  57 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 70 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 70 bis.  roept de Commissie op 

academische expertise te raadplegen om 

te bepalen welke prestatie-indicatoren 

geschikt zijn voor de BFOR-metingen en 

om prioriteit te kunnen toekennen aan 

investeringen in publieke goederen, zodat 

tegemoet kan worden gekomen aan de 

punten van zorg van burgers;  

  

Or. es 

 

 


