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13.4.2018 A8-0137/58 

Amendement  58 

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 85 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

85. verzoekt de Commissie de 

begroting van de Unie te presenteren 

volgens de beleidsdoelstellingen van het 

MFK; 

85. verzoekt de Commissie de 

begroting van de Unie te presenteren 

volgens de beleidsdoelstellingen van de 

Verdragen, Horizon 2020 en het MFK, 

alsook de op 17 november 2017 

ondertekende Europese pijler van sociale 

rechten; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Amendement  59 

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 89 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

89. wijst erop dat de ontvangsten voor 

2016 waarop dit voorbehoud betrekking 

heeft, ongeveer 517 miljoen EUR bedragen 

tegen een totaalbedrag van 20,1 miljard 

EUR aan traditionele eigen middelen, en 

dus 2,5 % van de traditionele eigen 

middelen en 0,38 % van alle middelen 

vertegenwoordigen; verzoekt de 

Commissie nauwkeurige informatie te 

verstrekken over deze fraudezaak, die 

indirect gevolgen kan hebben voor de btw-

basis van sommige lidstaten en bijgevolg 

ook voor de btw-gerelateerde middelen en 

de bni-gerelateerde verrekening van de 

Commissie; 

89. wijst erop dat de ontvangsten voor 

2016 waarop dit voorbehoud betrekking 

heeft, ongeveer 517 miljoen EUR bedragen 

tegen een totaalbedrag van 20,1 miljard 

EUR aan traditionele eigen middelen, en 

dus 2,5 % van de traditionele eigen 

middelen en 0,38 % van alle middelen 

vertegenwoordigen; verzoekt de 

Commissie nauwkeurige informatie te 

verstrekken over deze fraudezaak, die 

indirect gevolgen kan hebben voor de btw-

basis van sommige lidstaten en bijgevolg 

ook voor de btw-gerelateerde middelen en 

de bni-gerelateerde verrekening van de 

Commissie; roept de Commissie op een 

actieplan te ontwikkelen om de volledige 

en tijdige tenuitvoerlegging van de btw-

voorschriften in alle lidstaten te 

garanderen en zo deze bron van eigen 

middelen van de Unie veilig te stellen; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Amendement  60 

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 103 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

103. merkt op dat, indien de Commissie 

of onafhankelijke controleurs alle 

beschikbare informatie naar behoren 

hadden gebruikt, het geschatte 

foutenpercentage voor dit hoofdstuk 1,2 % 

lager zou zijn geweest; 

103. merkt op dat, indien de Commissie 

of onafhankelijke controleurs alle 

beschikbare informatie naar behoren 

hadden gebruikt, het geschatte 

foutenpercentage voor dit hoofdstuk 2,9 % 

lager zou zijn geweest; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Amendement  61 

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 133 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

133. is verheugd over het feit dat 

DG REGIO, in antwoord op de vragen van 

het Parlement, zijn landenspecifieke 

aanbevelingen nader heeft gespecificeerd 

133. is verheugd over het feit dat 

DG REGIO, in antwoord op de vragen van 

het Parlement, zijn landenspecifieke 

aanbevelingen nader heeft gespecificeerd 

neemt echter terdege nota van het feit dat 

de jaarlijkse activiteitenverslagen volgens 

het antwoord van commissaris Oettinger 

op de brief van de rapporteur niet zijn 

bedoeld om gedetailleerde informatie te 

verschaffen over de uitvoering van de 

aanbevelingen per land; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Amendement  62 

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 134 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

134. is zich ervan bewust dat sommige 

bepalingen van het herziene Financieel 

Reglement betreffende het cohesiebeleid 

met terugwerkende kracht in werking 

moeten treden; 

134. is zich ervan bewust dat sommige 

bepalingen van het herziene Financieel 

Reglement betreffende het cohesiebeleid 

met terugwerkende kracht in werking 

moeten treden; is ingenomen met het in 

december 2017 bereikte akkoord 

waardoor bij deze toepassing met 

terugwerkende kracht de rechtszekerheid 

van alle partijen wordt gegarandeerd en 

er toezicht wordt gehouden op het proces 

door het Parlement, de Commissie en de 

Raad; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Amendement  63 

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 135 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

135. is bezorgd over het feit dat 

dergelijke aanpassingen een bron van 

bijkomende fouten kunnen worden, 

aangezien programma's en projecten 

werden geselecteerd op grond van 

verordeningen die op 1 januari 2014 in 

werking zijn getreden; 

Schrappen  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Amendement  64 

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 136 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

136. merkt op dat de Rekenkamer voor 

het eerst een oordeel met beperking heeft 

afgegeven ten aanzien van de wettigheid 

en regelmatigheid van de onderliggende 

betalingen bij de rekeningen; benadrukt dat 

vergoedingsregelingen foutgevoeliger 

blijven dan rechtenregelingen; wijst er 

evenwel op dat de gegevens voor de 

rubriek "economische, sociale en 

territoriale samenhang" niet wezenlijk zijn 

veranderd ten opzichte van het voorgaande 

jaar; 

136. merkt tevreden op dat de 

Rekenkamer voor het eerst een niet-

afkeurend oordeel met beperking heeft 

vastgesteld ten aanzien van de wettigheid 

en regelmatigheid van de onderliggende 

betalingen bij de rekeningen; benadrukt dat 

vergoedingsregelingen foutgevoeliger 

blijven dan rechtenregelingen; is 

ingenomen met het feit dat de gunstige 

tendens in de gegevens voor de rubriek 

"economische, sociale en territoriale 

samenhang" ten opzichte van het 

voorgaande jaar werd voortgezet (daling 

van 5,2 % in 2015 naar 4,8 % in 2016); 

Or. es 

 

 


