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Amendement  1 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een besluit 1 

Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. verleent de directeur van de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van de 

Stichting voor het begrotingsjaar 2016 / 

stelt zijn besluit om de directeur van de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden 

kwijting te verlenen voor de uitvoering 

van de begroting van de Stichting voor het 

begrotingsjaar 2016 uit; 

1. verleent de directeur van de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van de 

Stichting voor het begrotingsjaar 2016; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Voorstel voor een besluit 1 

Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. verleent de directeur van de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden 

kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van de Stichting voor het 

begrotingsjaar 2016 / stelt zijn besluit om 

de directeur van de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden kwijting te 

verlenen voor de uitvoering van de 

begroting van de Stichting voor het 

begrotingsjaar 2016 uit; 

1. stelt zijn besluit om de directeur 

van de Europese Stichting tot verbetering 

van de levens- en arbeidsomstandigheden 

kwijting te verlenen voor de uitvoering van 

de begroting van de Stichting voor het 

begrotingsjaar 2016 uit; 

Or. en 
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Amendement  3 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een besluit 2 

Paragraaf 1 

 
Voorstel voor een besluit Amendement 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 

afsluiting van de rekeningen van de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden voor het 

begrotingsjaar 2016 / stelt de afsluiting 

van de rekeningen van de Europese 

Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden voor het 

begrotingsjaar 2016 uit; 

1. hecht zijn goedkeuring aan de 

afsluiting van de rekeningen van de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden voor het 

begrotingsjaar 2016; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. stelt op grond van het verslag van 

de Rekenkamer vast dat de Rekenkamer in 

haar verslag van 2014 melding heeft 

gemaakt van onderbetaling van het 

personeel in de periode 2005-2014 in 

verband met de overgang naar het nieuwe 

Statuut van de Unie in 2005; merkt op dat, 

hoewel de redenen voor de onderbetaling 

verschillen (2014: niet-naleving van de 

minimale gegarandeerde salarissen; 2015: 

verkeerde vermenigvuldigingsfactor op 

salarissen), de Rekenkamer opnieuw te 

lage betalingen heeft vastgesteld (43 350 

EUR) en een aantal te hoge betalingen (168 

930 EUR), die betrekking hebben op 30 

huidige en voormalige personeelsleden; 

stelt vast dat de Stichting alle te lage 

betalingen heeft gecorrigeerd, maar de te 

hoge betalingen niet zal terugvorderen 

(overeenkomstig artikel 85 van het huidige 

1. betreurt dat de Rekenkamer 

melding heeft gemaakt van onderbetaling 

van het personeel in de periode 2005-2014 

in verband met de overgang naar het 

nieuwe Statuut van de Unie in 2005, met 

name gezien het feit dat het hierbij gaat 

om de 'Europese Stichting tot verbetering 

van de levens- en 

arbeidsomstandigheden'; merkt op dat, 

hoewel de redenen voor de onderbetaling 

verschillen (2014: niet-naleving van de 

minimale gegarandeerde salarissen; 2015: 

verkeerde vermenigvuldigingsfactor op 

salarissen), de Rekenkamer opnieuw te 

lage betalingen heeft vastgesteld (43 350 

EUR) en een aantal te hoge betalingen 

(168 930 EUR), die betrekking hebben op 

30 huidige en voormalige personeelsleden; 

stelt vast dat de Stichting alle te lage 

betalingen heeft gecorrigeerd, maar de te 
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Statuut); verzoekt de Stichting eventuele 

fouten in verband met de overgang naar het 

Statuut van 2005 opnieuw te analyseren en 

een volledige evaluatie te maken van haar 

salarisadministratie, en de 

kwijtingsautoriteit van haar bevindingen op 

de hoogte te stellen; erkent dat er bij de 

Stichting in april 2017 een alomvattende 

interne controle van de salarisadministratie 

heeft plaatsgevonden; merkt op dat de 

Stichting momenteel wacht op het 

eindverslag en dat er terdege rekening zal 

worden gehouden met eventuele 

aanbevelingen; verzoekt de Stichting de 

kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 

de corrigerende maatregelen die worden 

genomen; 

hoge betalingen niet zal terugvorderen 

(overeenkomstig artikel 85 van het huidige 

Statuut); verzoekt de Stichting eventuele 

fouten in verband met de overgang naar het 

Statuut van 2005 opnieuw te analyseren en 

een volledige evaluatie te maken van haar 

salarisadministratie, en de 

kwijtingsautoriteit van haar bevindingen op 

de hoogte te stellen; erkent dat er bij de 

Stichting in april 2017 een alomvattende 

interne controle van de salarisadministratie 

heeft plaatsgevonden; merkt op dat de 

Stichting momenteel wacht op het 

eindverslag en dat er terdege rekening zal 

worden gehouden met eventuele 

aanbevelingen; verzoekt de Stichting de 

kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 

de corrigerende maatregelen die worden 

genomen; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stelt op grond van het verslag van 

de Rekenkamer vast dat het niveau van de 

naar 2017 overgedragen vastgelegde 

kredieten voor titel III (operationele 

uitgaven) 2 800 000 EUR (43 %) was, 

vergeleken met 2 100 000 EUR (31 %) in 

2015, voornamelijk in verband met 

projecten (studies en proefregelingen) die 

zich tot het volgende jaar uitstrekken; 

neemt er nota van dat de Stichting zou 

kunnen overwegen gesplitste 

begrotingskredieten in te voeren om het 

meerjarige karakter van de activiteiten en 

onvermijdelijke vertragingen tussen de 

ondertekening van contracten, betalingen 

en leveringen beter weer te geven; 

3. stelt op grond van het verslag van 

de Rekenkamer vast dat het niveau van de 

naar 2017 overgedragen vastgelegde 

kredieten voor titel III (operationele 

uitgaven) hoog was - 2 800 000 EUR 

(43 %), vergeleken met 2 100 000 EUR 

(31 %) in 2015, voornamelijk in verband 

met projecten (studies en proefregelingen) 

die zich tot het volgende jaar uitstrekken; 

neemt er nota van dat de Stichting zou 

kunnen overwegen gesplitste 

begrotingskredieten in te voeren om het 

meerjarige karakter van de activiteiten en 

onvermijdelijke vertragingen tussen de 

ondertekening van contracten, betalingen 

en leveringen beter weer te geven; 

Or. en 
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Amendement  6 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. vraagt de Stichting het naar het 

volgende jaar over te dragen volume zo 

laag mogelijk te houden; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst erop dat de balans tussen werk 

en privéleven in het personeelsbeleid van 

de Stichting moet worden opgenomen; 

benadrukt dat de begroting voor 

welzijnsactiviteiten per personeelslid 80,21 

EUR bedraagt; stelt vast dat 

personeelsleden gemiddeld 6,5 dagen 

ziekteverlof opnemen en dat niemand van 

het personeel een heel jaar met ziekteverlof 

ging; 

9. wijst erop dat de balans tussen werk 

en privéleven in het personeelsbeleid van 

de Stichting moet worden opgenomen; 

benadrukt dat de begroting voor 

welzijnsactiviteiten per personeelslid 80,21 

EUR bedraagt; stelt vast dat 

personeelsleden gemiddeld 6,5 dagen 

ziekteverlof opnemen - minder dan in veel 

andere EU-agentschappen maar nog 

steeds zorgwekkend en de moeite waard 

om na te gaan of stress op de werkplek 

een factor is - en dat niemand van het 

personeel een heel jaar met ziekteverlof 

ging; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst erop dat de balans tussen werk 

en privéleven in het personeelsbeleid van 

de Stichting moet worden opgenomen; 

benadrukt dat de begroting voor 

welzijnsactiviteiten per personeelslid 80,21 

EUR bedraagt; stelt vast dat 

personeelsleden gemiddeld 6,5 dagen 

ziekteverlof opnemen en dat niemand van 

het personeel een heel jaar met ziekteverlof 

ging; 

9. wijst erop dat de balans tussen werk 

en privéleven in het personeelsbeleid van 

de Stichting moet worden opgenomen; 

wijst erop dat de begroting voor 

welzijnsactiviteiten per personeelslid 80,21 

EUR bedraagt; stelt vast dat 

personeelsleden gemiddeld 6,5 dagen 

ziekteverlof opnemen en dat niemand van 

het personeel een heel jaar met ziekteverlof 

ging; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. merkt op dat het personeelsbestand 

is verkleind, zij het met grote moeite, en 

herhaalt dat het gekant is tegen verdere 

inkrimpingen die de mogelijkheden van de 

agentschappen om hun mandaat uit te 

oefenen zouden beperken; 

13. merkt op dat het personeelsbestand 

is verkleind, zij het met grote moeite, en 

herhaalt dat het zich zorgen maakt over 

verdere inkrimpingen die de 

mogelijkheden van de agentschappen om 

hun mandaat uit te oefenen zouden 

beperken; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. merkt op dat er een onafhankelijk 

onthullings-, advies- en 

verwijzingsorgaan met voldoende 

begrotingsmiddelen nodig is om 

klokkenluiders te helpen de juiste kanalen 
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te gebruiken om hun informatie over 

mogelijke onregelmatigheden met 

betrekking tot de financiële belangen van 

de Unie te onthullen en tegelijkertijd hun 

geheimhouding te beschermen en de 

nodige ondersteuning en advies te bieden; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Stichting een ethische 

code aan te nemen en de 

kwijtingsautoriteit te informeren over 

beweerde en bewezen belangenconflicten, 

hoe zij hiermee is omgegaan en hoe zij 

deze in de toekomst zal voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Prestatiegericht begroten Belangrijkste verwezenlijkingen 

Or. en 

 

Amendement  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. stelt op grond van het verslag van 

de Rekenkamer vast dat de Dienst Interne 

Audit (DIA) in zijn auditverslag van 

december 2016 benadrukte dat de Stichting 

het beheer van zijn projecten moet 

verbeteren, met name wat 

bestuursaspecten, monitoring en 

verslaglegging betreft; stelt bovendien vast 

dat de Stichting en de DIA een plan voor 

corrigerende maatregelen zijn 

overeengekomen; 

21. stelt op grond van het verslag van 

de Rekenkamer vast dat de Dienst Interne 

Audit (DIA) in zijn auditverslag van 

december 2016 benadrukte dat de Stichting 

het beheer van zijn projecten moet 

verbeteren, met name wat 

bestuursaspecten, monitoring en 

verslaglegging betreft; stelt echter met 

tevredenheid vast dat de Stichting en de 

DIA een plan voor corrigerende 

maatregelen zijn overeengekomen; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Petri Sarvamaa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. betreurt ten zeerste dat in 

Verordening (EEG) nr. 1365/75 geen 

expliciete eis tot uitvoering van externe 

evaluaties van de activiteiten van de 

Stichting is opgenomen; stelt vast dat 

volgens het voorstel van de Commissie 

voor een nieuwe oprichtingsverordening 

elke vijf jaar een evaluatie moet worden 

uitgevoerd; is echter ingenomen met het 

feit dat elk van de vierjarige 

werkprogramma's aan een externe 

evaluatie moet worden onderworpen; 

24. betreurt dat in Verordening (EEG) 

nr. 1365/75 geen expliciete eis tot 

uitvoering van externe evaluaties van de 

activiteiten van de Stichting is opgenomen; 

stelt echter vast dat volgens het voorstel 

van de Commissie voor een nieuwe 

oprichtingsverordening elke vijf jaar een 

evaluatie moet worden uitgevoerd; is 

tevens ingenomen met het feit dat elk van 

de vierjarige werkprogramma's momenteel 

aan een externe evaluatie wordt 

onderworpen; 

Or. en 

 


