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26.3.2014 A7-0242/28 

Amendement  28 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 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; 

verwacht echter van de lidstaten dat zij 

volledig meewerken en ervoor zorgen dat 

zij de regels inzake gezond financieel 

beheer en controle onverkort toepassen; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/29 

Amendement  29 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 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 aandringt 

op bindende toezeggingen 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 politiek 

voorbehoud aan het Parlement bewijst op 

welke manier overtuigende corrigerende 

maatregelen werden genomen of zullen 

worden genomen om de bezorgdheden te 

weerleggen; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/30 

Amendement  30 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. beschouwt voorbehoud als een 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. beschouwt bindende toezeggingen als 

een effectief begrotingscontrole-

instrument; merkt op dat het Parlement 

nauwlettend zal toezien op de maatregelen 

die de Commissie en de lidstaten treffen 

om hardnekkige 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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26.3.2014 A7-0242/31 

Amendement  31 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. stelt vast dat het foutenpercentage op 

de beleidsterreinen 

plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en 

gezondheid 7,9 % bedraagt; betreurt het dat 

wegens de tijdsspanne tussen 

betalingsverzoeken, betalingen, controles 

en gemelde statistieken geen grote impact 

op het foutenpercentage kan worden 

verwacht vóór ten vroegste 2014, hoewel 

in 2012 een actieplan is goedgekeurd; 

27. stelt vast dat het foutenpercentage op 

de beleidsterreinen 

plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en 

gezondheid 7,9 % bedraagt; betreurt het dat 

wegens de tijdsspanne tussen 

betalingsverzoeken, betalingen, controles 

en gemelde statistieken geen grote impact 

in de zin van een verlaging van het 

foutenpercentage kan worden verwacht 

voor ten vroegste 2014, ondanks het in 

2012 vastgestelde actieplan; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/32 

Amendement  32 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0242/2014 

Markus Pieper 

Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragaaf 34 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. sluit zich aan bij het door de directeur-

generaal van DG AGRI gemaakte 

voorbehoud: 

34. neemt met bezorgdheid kennis van het 

door de directeur-generaal van DG AGRI 

gemaakte voorbehoud; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/33 

Amendement  33 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 39 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. sluit zich aan bij het voorbehoud van 

de directeur-generaal van DG REGIO met 

betrekking tot de beheers- en 

controlesystemen voor het 

EFRO/Cohesiefonds/IPA voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 in 17 

lidstaten (72 programma's) en 12 

programma's voor Europese territoriale 

samenwerking; sluit zich voorts aan bij het 

voorbehoud met betrekking tot de beheers- 

en controlesystemen voor het 

EFRO/Cohesiefonds/IPA voor de 

programmeringsperiode 2000-2006 in 5 

lidstaten (11 programma's); wijst in 

verband hiermee in het bijzonder op: 

39. neemt met bezorgdheid kennis van het 

voorbehoud van de directeur-generaal van 

DG REGIO met betrekking tot de beheers- 

en controlesystemen voor het 

EFRO/Cohesiefonds/IPA voor de 

programmeringsperiode 2007-2013 in 17 

lidstaten (72 programma's) en 12 

programma's voor Europese territoriale 

samenwerking; sluit zich voorts aan bij het 

voorbehoud met betrekking tot de beheers- 

en controlesystemen voor het 

EFRO/Cohesiefonds/IPA voor de 

programmeringsperiode 2000-2006 in 5 

lidstaten (11 programma's); wijst in 

verband hiermee in het bijzonder op: 

Or. en 

 

 


