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26.3.2014 A7-0242/34 

Amendement  34 

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 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. vraagt dat bovenstaande punten na de 

Europese verkiezingen van 2014 door zijn 

nieuw verkozen Voorzitter worden 

toegezonden aan de voorzitter van de 

Commissie, met het verzoek om bindende 

toezeggingen wat de realisatie ervan 

betreft; vraagt voorts dat het nieuwe 

Parlement deze punten opneemt in de 

schriftelijke procedure in het kader van de 

hoorzittingen met de kandidaat-leden van 

de nieuwe Commissie en dat het passende 

toezeggingen eist, om de bescherming van 

de EU-begroting te verbeteren;  

57. vraagt dat bovenstaande punten na de 

Europese verkiezingen van 2014 door zijn 

nieuw verkozen Voorzitter worden 

toegezonden aan alle kandidaten voor het 

ambt van voorzitter van de Commissie, 

met het verzoek om bindende toezeggingen 

wat de realisatie ervan betreft; vraagt 

voorts dat het nieuwe Parlement deze 

punten opneemt in de schriftelijke 

procedure in het kader van de hoorzittingen 

met de kandidaat-leden van de nieuwe 

Commissie en dat het passende 

toezeggingen eist, om de bescherming van 

de EU-begroting te verbeteren;  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/35 

Amendement  35 

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 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 op te stellen die een 

doeltreffend controlebeleid behelst, 

waarbij meer middelen ter beschikking 

worden gesteld voor controlemaatregelen 

in en voor landen met hoge 

foutenpercentages; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/36 

Amendement  36 

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 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. formuleert de aanbeveling dat het 

nieuw verkozen Parlement er via de 

bevoegde commissies voor zorgt dat de 

respectieve commissarissen zich er tijdens 

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 

(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; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/37 

Amendement  37 

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 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 en ook haar 

standpunt ten aanzien van de oprichting 

van een communautair pensioenfonds te 

verduidelijken; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/38 

Amendement  38 

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 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. benadrukt dat fouten moeten worden 

onderscheiden van fraude en is van mening 

dat fouten in veruit de meeste gevallen 

voortkomen uit herstelbare administratieve 

fouten die met name verband houden met 

de complexiteit van de regels van de Unie 

en de nationale regels, waaraan iets kan 

worden gedaan; 

79. benadrukt dat fouten duidelijk moeten 

worden onderscheiden van fraude en is van 

mening dat fouten in veruit de meeste 

gevallen voortkomen uit herstelbare 

administratieve fouten die met name 

verband houden met de complexiteit van 

de regels van de Unie en de nationale 

regels, waaraan iets kan worden gedaan; 

verwacht dat de betrokken instellingen 

terdege rekening houden met dit 

onderscheid in hun communicatie met het 

brede publiek en de media; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/39 

Amendement  39 

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 113 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

113. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

de Commissie op het vlak van 

ontwikkeling en samenwerking slechts 

garanties kreeg voor een totaal van 700 

miljoen EUR terwijl een bedrag van 10,1 

miljard EUR reeds was betaald als 

voorfinanciering; verwacht dat de 

Commissie de nodige maatregelen neemt 

om het kredietrisico tot een minimum te 

beperken; is ervan overtuigd dat ngo's, 

internationale organisaties en andere 

begunstigden van subsidies of 

contractspartijen voor voorgefinancierde 

bedragen aan garantievereisten moeten 

voldoen; 

113. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

de Commissie op het vlak van 

ontwikkeling en samenwerking slechts 

garanties kreeg voor een totaal van 700 

miljoen EUR terwijl een bedrag van 10,1 

miljard EUR reeds was betaald als 

voorfinanciering; verwacht dat de 

Commissie de nodige maatregelen neemt 

om het kredietrisico tot een minimum te 

beperken; verzoekt de Rekenkamer een 

speciaal verslag op te stellen over de 

potentiële risico's en met de Commissie 

samen te werken aan mogelijke 

oplossingen;   

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/40 

Amendement  40 

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 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 neemt in dit 

verband kennis van de kritische houding 

van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland inzake de kwijting voor 2012; 

hoopt dat zij tijdens hun respectieve 

voorzitterschap de door het Parlement 

gevraagde informatie over de uitvoering 

van de begroting van de Raad zullen 

verstrekken, om te voorkomen dat het 

Parlement in de toekomst opnieuw zou 

weigeren kwijting te verlenen; 

onderschrijft voorts de oproepen tot 

nationale beheersverklaringen;  

Or. en 

 

 


