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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. erkent dat, zoals de Commissie alsmaar 

herhaalt, ongeveer 80% van de fondsen 

onder gedeeld beheer worden besteed; 

herinnert er niettemin aan dat in artikel 317 

van het VWEU wordt bepaald dat de 

Commissie de eindverantwoordelijkheid 

draagt voor de uitvoering van de begroting; 

23. erkent dat, zoals de Commissie alsmaar 

herhaalt, ongeveer 80% van de fondsen 

onder gedeeld beheer worden besteed; 

herinnert er niettemin aan dat in artikel 317 

van het VWEU wordt bepaald dat de 

Commissie de eindverantwoordelijkheid 

draagt voor de uitvoering van de begroting 

en dat de lidstaten moeten samenwerken 

met de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de middelen overeenkomstig het beginsel 

van goed financieel beheer worden 

besteed; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. benadrukt dat het Parlement alleen 

voorbehoud maakt voor domeinen 

waarvoor de Commissie en/of de 

Rekenkamer niet gepaste zekerheid heeft 

gegeven om zijn bezorgdheden te 

weerleggen, acht het prioritair dat de 

Commissie in het geval van een 

voorbehoud aan het Parlement bewijst op 

welke manier overtuigende corrigerende 

maatregelen werden genomen om de 

bezorgdheden te weerleggen; 

25. benadrukt dat het Parlement alleen 

bindende toezeggingen eist voor domeinen 

waarvoor de Commissie en/of de 

Rekenkamer geen gepaste zekerheid heeft 

gegeven om zijn bezorgdheden te 

weerleggen; acht het prioritair dat de 

Commissie in het geval van een 

voorbehoud aan het Parlement bewijst op 

welke manier overtuigende corrigerende 

maatregelen werden genomen om de 

bezorgdheden te weerleggen; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. beschouwt voorbehoud als een nieuw 

en effectief begrotingscontrole-

instrument, waarbij het Parlement zich 

ertoe verbindt nauwlettend te zullen 

toezien op de maatregelen die de 

Commissie en de lidstaten treffen om deze 

problemen uit de weg te ruimen, zodat het 

besluit tot het verlenen van kwijting voor 

met name de publieke opinie te 

rechtvaardigen valt; 

26. herhaalt dat het Parlement zich ertoe 

verbindt nauwlettend te zullen toezien op 

de maatregelen die de Commissie en de 

lidstaten treffen wanneer het erom gaat 

passende maatregelen vast te stellen om 

deze problemen uit de weg te ruimen, 

zodat het besluit tot het verlenen van 

kwijting voor met name de publieke opinie 

te rechtvaardigen valt; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63. verzoekt de rapportageverplichtingen 

en de controledichtheid aanzienlijk te 

verlagen voor de lidstaten die permanent 

met zeer lage foutenpercentages werken; 

moedigt de Commissie aan hiertoe een 

mededeling en wetgevingsvoorstel te doen; 

63. verzoekt de rapportageverplichtingen 

en de controledichtheid aanzienlijk te 

verlagen voor de lidstaten die permanent 

met zeer lage foutenpercentages werken; 

moedigt de Commissie aan hiertoe een 

mededeling te presenteren waarin onder 

meer wordt ingegaan op de haalbaarheid 

van een wetgevingsvoorstel ter zake; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. dringt er bij de Commissie op aan het 

fenomeen van de "stromannen" aan te 

pakken die worden ingezet om 

overheidsopdrachten in de wacht te slepen, 

en dringt erop aan dat elke fase van de 

procedures voor overheidsopdrachten op 

het internet wordt gepubliceerd, waardoor 

maximale transparantie wordt 

gegarandeerd, en dat tevens de 

onderaannemers worden geïdentificeerd; 

64. dringt er bij de Commissie op aan het 

fenomeen van de "stromannen" aan te 

pakken die worden ingezet om 

overheidsopdrachten in de wacht te slepen, 

en dringt erop aan dat de relevante fasen 

van de procedures voor 

overheidsopdrachten op het internet 

worden gepubliceerd, waardoor maximale 

transparantie wordt gegarandeerd, en dat 

tevens de onderaannemers worden 

geïdentificeerd; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

66. formuleert de aanbeveling dat het 

nieuw verkozen Parlement er via de 

bevoegde commissies voor zorgt dat de 

respectieve commissarissen zich er tijdens 

de hoorzittingen formeel toe verplichten 

om binnen de vastgestelde termijn 

remediërende maatregelen te nemen;  is 

van mening dat deze verplichtingen, samen 

met de verslagen (zie vorige paragraaf) 

van de Commissie en de Raad, het 

Parlement in staat zullen stellen om tijdens 

de kwijtingsprocedure 2013 met kennis van 

zaken een besluit te nemen; 

66. beveelt aan dat het nieuw gekozen 

Parlement er via de bevoegde commissies 

voor zorgt dat de respectieve 

commissarissen zich er bij de schriftelijke 

procedure die voorafgaat aan de 

hoorzittingen formeel toe verplichten om 

binnen de vastgestelde termijn 

remediërende maatregelen te nemen; is van 

mening dat deze verplichtingen, samen met 

de verslagen van de Commissie en de 

Raad, het Parlement in staat zullen stellen 

om tijdens de kwijtingsprocedure 2013 met 

kennis van zaken een besluit te nemen; 

Or. en 
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Amendement  7 
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COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. vindt het abnormaal dat de jaarrekening 

een negatief saldo van 40,4 miljard euro te 

zien geeft en vraagt zich af of de bedragen 

die bij de lidstaten voor 

personeelspensioenen moeten worden 

opgevraagd en die worden geraamd op 

42,5 miljard euro niet als activa mogen 

worden opgevoerd, aangezien het hier 

duidelijk een vaste verbintenis betreft; 

neemt nota van de verklaringen van de 

rekenplichtige van de Commissie volgens 

welke is gehandeld in overeenstemming 

met de internationale boekhoudkundige 

normen voor de publieke sector; verzoekt 

de Europese Rekenkamer zich hierover 

uitdrukkelijk uit te spreken; verzoekt het 

risico van niet-nakoming van deze 

verplichting te berekenen op basis van de 

financiële situatie van de lidstaten; stelt 

voor de oprichting van een communautair 

pensioenfonds te overwegen om deze 

financiële verplichtingen ten aanzien van 

het personeel buiten de begroting om te 

organiseren; 

70. vindt het abnormaal dat de jaarrekening 

een negatief saldo van 40,4 miljard euro te 

zien geeft en vraagt zich af of de bedragen 

die bij de lidstaten voor 

personeelspensioenen moeten worden 

opgevraagd en die worden geraamd op 

42,5 miljard euro niet als activa mogen 

worden opgevoerd, aangezien het hier 

duidelijk een vaste verbintenis betreft; 

neemt nota van de verklaringen van de 

rekenplichtige van de Commissie volgens 

welke is gehandeld in overeenstemming 

met de internationale boekhoudkundige 

normen voor de publieke sector; verzoekt 

de Europese Rekenkamer zich hierover 

uitdrukkelijk uit te spreken; 

Or. en 
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Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

97. merkt op dat in de jaarrekening 2012 

een financiële correctie van 

1,8 miljard EUR is opgenomen betreffende 

de besteding van middelen voor 

cohesiebeleid in de periode 2000-2006 in 

Spanje, wat overeenkomt met 49% van de 

totale correcties in 2012; betreurt dat de 

autoriteiten in Spanje volgens de huidige 

regels recht hadden op aanvullende 

financiering ten belope van 

1 390 miljoen EUR; 

97. merkt op dat in de jaarrekening 2012 

een financiële correctie van 

1,8 miljard EUR is opgenomen betreffende 

de besteding van middelen voor 

cohesiebeleid in de periode 2000-2006 in 

Spanje, wat overeenkomt met 49% van de 

totale correcties in 2012; accepteert de 

verklaringen die voor deze correctie door 

de Spaanse autoriteiten aan de Commissie 

begrotingscontrole zijn verstrekt en brengt 

in herinnering dat de autoriteiten in 

Spanje volgens de huidige regels recht 

hebben op aanvullende financiering ten 

belope van 1 390 miljoen EUR; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/9 

Amendement  9 

Derek Vaughan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

125. verzoekt de Raad een kritischer 

houding aan te nemen ten aanzien van de 

kwijting en het gebruik dat uiteindelijk van 

belastinginkomsten van de Unie in de 

lidstaten wordt gemaakt, en verwelkomt in 

dit verband de kritische houding van 

Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland inzake de kwijting voor 2012 ; 

onderschrijft de oproepen tot vrijwillige 

nationale beheersverklaringen; 

125. verzoekt de Raad een kritischer 

houding aan te nemen ten aanzien van de 

kwijting en het gebruik dat uiteindelijk van 

belastinginkomsten van de Unie in de 

lidstaten wordt gemaakt, en vestigt in dit 

verband de aandacht op de kritische 

houding van Zweden, het Verenigd 

Koninkrijk en Nederland inzake de 

kwijting voor 2012 ; onderschrijft de 

oproepen tot vrijwillige nationale 

beheersverklaringen; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/10 

Amendement  10 

Derek Vaughan 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 217 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

217. erkent dat in de loop van de 

kwijtingsprocedure een aantal bilaterale 

vergaderingen tussen de rapporteur en de 

Commissie heeft plaatsgevonden over 

horizontale kwesties in verband met de 

gedelegeerde rechtshandeling om verder te 

specificeren hoe "ernstige tekortkomingen" 

duidelijker kunnen worden gedefinieerd en 

hoe financiële correcties kunnen worden 

verstrengd in geval van aanhoudende 

ernstige tekortkomingen; betreurt het dat 

de voorstellen van de Commissie 

begrotingscontrole over het niveau van de 

financiële correcties (de toevoeging van 

een percentage van 50% en een van 75%) 

niet in overweging werden genomen; 

betreurt het dat in het laatste ontwerp voor 

de gedelegeerde rechtshandeling (van 4 

februari 2014) de oorspronkelijke regeling 

voor het opleggen van een hoger niveau 

van financiële correcties als dezelfde 

ernstige tekortkoming in een openvolgend 

boekhoudkundig jaar wordt ontdekt, 

optioneel is geworden en de vereiste voor 

de lidstaten om toezicht- en 

controlesystemen die degelijk financieel 

beheer garanderen, op te richten hierdoor is 

afgezwakt; 

217. erkent dat in de loop van de 

kwijtingsprocedure een aantal bilaterale 

vergaderingen tussen de rapporteur en de 

Commissie heeft plaatsgevonden over 

horizontale kwesties in verband met de 

gedelegeerde rechtshandeling om verder te 

specificeren hoe "ernstige tekortkomingen" 

duidelijker kunnen worden gedefinieerd en 

hoe financiële correcties kunnen worden 

verstrengd in geval van aanhoudende 

ernstige tekortkomingen; merkt op dat de 

voorstellen van de rapporteur over het 

niveau van de financiële correcties (de 

toevoeging van een percentage van 50% en 

een van 75%) niet in overweging werden 

genomen; betreurt het dat in het laatste 

ontwerp voor de gedelegeerde 

rechtshandeling (van 4 februari 2014) de 

oorspronkelijke regeling voor het opleggen 

van een hoger niveau van financiële 

correcties als dezelfde ernstige 

tekortkoming in een openvolgend 

boekhoudkundig jaar wordt ontdekt, 

optioneel is geworden en de vereiste voor 

de lidstaten om toezicht- en 

controlesystemen die degelijk financieel 

beheer garanderen, op te richten hierdoor is 

afgezwakt; 

Or. en 
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Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 225 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

225. verzoekt het nieuw gekozen parlement 

de hierboven aangewezen tekortkomingen 

in het landbouw- en het regionaal beleid bij 

de hoorzittingen met de kandidaat-leden 

van de nieuwe Commissie te controleren 

en passende toezeggingen te eisen, om een 

betere bescherming van de begroting van 

de Unie te realiseren; 

225. verzoekt het nieuw gekozen parlement 

de hierboven aangewezen tekortkomingen 

in het landbouw- en het regionaal beleid bij 

de schriftelijke procedure die voorafgaat 

aan de hoorzittingen met de kandidaat-

leden van de nieuwe Commissie te 

controleren en passende toezeggingen te 

eisen, om een betere bescherming van de 

begroting van de Unie te realiseren; 

Or. en 
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Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 243 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

243. vraagt een beleid voor de 

terugdringing van de jeugdwerkloosheid 

met een uniale meerwaarde; ziet voor de 

Unie vooral een rol weggelegd in de 

versterking van de infrastructuur op het 

gebied van beroepsopleidingen en 

vervolgopleidingen; vraagt op dit gebied 

een eerlijk Europees subsidiebeleid, met 

een veel sterkere focus op de transfer van 

knowhow van lidstaten met een lage 

jeugdwerkloosheid naar EU-landen met 

een hoge jeugdwerkloosheid, zonder dat 

hierbij evenwel bijkomende valse 

verwachtingen worden gewekt en zonder 

bijkomende toezeggingen die niet onder 

de belangrijkste verantwoordelijkheden 

van de Unie kunnen vallen; 

243. vraagt een beleid voor de 

terugdringing van de jeugdwerkloosheid, 

dat de Europese meerwaarde vergroot; ziet 

voor de EU onder meer een rol weggelegd 

in de versterking van de infrastructuur op 

het gebied van beroepsopleidingen en 

vervolgopleidingen; vraagt om meer 

transfers van knowhow van lidstaten met 

een lage jeugdwerkloosheid naar lidstaten 

met een hoge jeugdwerkloosheid; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 245 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

245. stelt vast dat de burgers en 

belastingbetalers van de Unie niet kan 

worden getoond wat met de 

miljardenbedragen uit het ESF en de 

structuurfondsen voor de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid is gerealiseerd; 

attendeert erop dat het feit dat de 

desbetreffende gegevens statistisch niet 

zouden zijn geregistreerd, door de 

initiatiefnemers van 

arbeidsmarktmaatregelen op het terrein 

wordt aangevochten; merkt in verband 

hiermee op dat de lidstaten een 

belangrijke rol spelen door het 

verstrekken van statistieken en 

regelmatige, op gemeenschappelijke 

criteria gebaseerde verslagen over het 

gebruik van de middelen van de Unie ter 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid;  

herinnert de Commissie aan haar 

verantwoordingsplicht met betrekking tot 

het gebruik van belastinggeld van de Unie 

voor jonge werklozen en acht de resultaten 

van het subsidiebeleid van de Unie, juist 

gelet op de gewekte verwachtingen wat de 

terugdringing van de jeugdwerkloosheid 

betreft, ontoereikend; 

245. stelt vast dat in Verordening (EG) nr. 

1083/2006 niet werd voorzien in specifieke 

verslaglegging over maatregelen ten 

behoeve van jongeren in de periode 2007-

2013 en stelt daarom dat de Europese 

burgers en belastingbetalers niet volledig 

kan worden getoond wat dankzij het ESF 

en de structuurfondsen voor de bestrijding 

van de jeugdwerkloosheid is gerealiseerd; 

stelt vast dat feit dat de desbetreffende 

gegevens statistisch niet zouden zijn 

geregistreerd, door sommige 

initiatiefnemers van 

arbeidsmarktmaatregelen op het terrein 

wordt aangevochten; verwacht stellig dat 

de output- en resultaatindicatoren in de 

ESF-verordening voor 2014-2020 deze 

informatie zullen opleveren en herinnert 

de Commissie aan haar 

verantwoordingsplicht met betrekking tot 

het gebruik van Europees belastinggeld 

voor jonge werklozen en acht informatie 

over de resultaten van het Europese 

subsidiebeleid, juist gelet op de gewekte 

verwachtingen wat de terugdringing van de 

jeugdwerkloosheid betreft, ontoereikend; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 283 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

283. vraagt in de zaak-Dalli volledige 

opheldering en volledige en snelle 

medewerking van de Commissie met 

justitie in België en op Malta, alsmede een 

onafhankelijk onderzoek van de in dit 

geval gehanteerde methoden van het 

Bureau; 

283. vraagt in de zaak-Dalli volledige 

opheldering en volledige en snelle 

medewerking van de Commissie met 

justitie in België en op Malta, alsmede een 

onafhankelijk onderzoek van de in dit 

geval gehanteerde methoden van het 

Bureau; verzoekt al diegenen die zich als 

benadeeld beschouwen als gevolg van het 

optreden van het OLAF om een klacht 

tegen OLAF in te dienen, zodat de in deze 

zaak door OLAF gebezigde methoden zo 

spoedig mogelijk door een rechtbank 

kunnen worden onderzocht; 

Or. en 



 

AM\1024840NL.doc  PE529.691v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 
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Amendement  15 
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Kwijting 2012: Europese Commissie en Uitvoerende agentschappen 

COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 290 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

290. is gealarmeerd door de resultaten 

van twee personeelsenquêtes bij OLAF en 

door de aan het licht gekomen 

functioneringsproblemen van het Bureau 

na de reorganisatie; verzoekt de 

Rekenkamer een follow-up-audit uit te 

voeren en voor een follow-up van zijn 

speciaal verslag nr. 2/2011 te zorgen, om 

de effecten van de reorganisatie te 

onderzoeken; 

290. verzoekt de Rekenkamer een follow-

up-audit uit te voeren en voor een follow-

up van zijn speciaal verslag nr. 2/2011 over 

het beheer van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding te zorgen om 

ontwikkelingen in de organisatie en de 

effecten van de reorganisatie van 2012 te 

beoordelen op grond van de 

onderzoekscapaciteit en de 

doeltreffendheid van de onderzoeken en 

op grond van de resultaten; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 296 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

296. is tevreden met de duidelijke woorden 

van de Commissie in het voortgangsverslag 

van 22 januari 2014 over de evolutie in 

Bulgarije; is zeer bezorgd door het 

uitblijven van vooruitgang in het kader van 

het intussen zeven jaar oude 

samenwerkings- en verificatiemechanisme 

met betrekking tot het remediëren van de 

nog steeds welig tierende corruptie en de in 

het land geconstateerde algemene 

moeilijkheid verantwoordelijkheden vast te 

stellen en fouten te corrigeren; verwacht 

van de Commissie een besliste houding 

tegenover Bulgarije en een ernstig 

onderzoek van de vraag of het in de 

heersende omstandigheden überhaupt 

mogelijk is EU-middelen volgens de 

voorschriften in te zetten; 

296. accepteert de verklaringen van de 

Commissie in het voortgangsverslag van 

22 januari 2014 over de evolutie in 

Bulgarije; is zeer bezorgd door het 

uitblijven van vooruitgang in het kader van 

het intussen zeven jaar oude 

samenwerkings- en verificatiemechanisme 

met betrekking tot het remediëren van de 

nog steeds welig tierende corruptie en de in 

het land geconstateerde algemene 

moeilijkheid verantwoordelijkheden vast te 

stellen en fouten te corrigeren; 

Or. en 

 

 


