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26.3.2014 A7-0242/41 

Amendement  41 

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 196 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

196. sluit zich aan bij het door de 

directeur-generaal van DG AGRI gemaakte 

voorbehoud: 

196. neemt met bezorgdheid kennis van 

het door de directeur-generaal van DG 

AGRI gemaakte voorbehoud: 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/42 

Amendement  42 

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 223 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

223. 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: 

223. 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 
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26.3.2014 A7-0242/43 

Amendement  43 

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 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 nieuwe commissaris aan te kaarten en 

passende toezeggingen te eisen, om een 

betere bescherming van de begroting van 

de Unie te realiseren; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/44 

Amendement  44 

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 228 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

228. vraagt dat de Commissie de 

mogelijkheid onderzoekt om een taskforce 

op te richten voor alle lidstaten die 

problemen hebben met de uitvoering van 

fondsen van de Unie; 

228. vraagt dat de Commissie de 

mogelijkheid onderzoekt om een taskforce 

op te richten voor de lidstaten die 

problemen hebben met de uitvoering van 

fondsen van de Unie; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/45 

Amendement  45 

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 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 doeltreffender algemeen 

beleid voor de terugdringing van de 

jeugdwerkloosheid, waarbij ten volle 

gebruik gemaakt wordt van de 

meerwaarde van de Unie; beschouwt de 

versterking van de infrastructuur op het 

gebied van beroepsopleidingen en 

vervolgopleidingen als een van de 

belangrijkste taken van de Unie; vraagt op 

dit gebied een doeltreffend Europees 

subsidiebeleid, dat met name focust op de 

transfer van knowhow van lidstaten met 

een lage jeugdwerkloosheid naar 

EU-landen met een hoge 

jeugdwerkloosheid; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/46 

Amendement  46 

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 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 de burgers en 

belastingbetalers van de Unie moet worden 

getoond wat met de miljardenbedragen uit 

het ESF en de structuurfondsen voor de 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid is 

gerealiseerd; 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, momenteel ontoereikend; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/47 

Amendement  47 

Bart Staes, Amelia Andersdotter 

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 302 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 302 bis. stelt voor dat de Commissie 

investeert in meer ICT-expertise 

binnenshuis om ervoor te zorgen dat de 

coördinatie en de voorbereiding van deze 

projecten niet volledig afhankelijk worden 

van externe verkopers; neemt kennis van 

het feit dat de lopende 

consolideringsprojecten tussen de 

verschillende institutionele systemen de 

overstap van de Commissie van de ene 

verkoper naar de andere kunnen 

bemoeilijken, tenzij de Commissie ervoor 

zorgt dat de formaten van documenten en 

gegevensbanken gebaseerd zijn op open, 

interoperabele normen; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0242/48 

Amendement  48 

Amelia Andersdotter, 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 302 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 302 ter. dringt er bij de Commissie op 

aan ervoor te zorgen dat elke 

consolideringsinspanning in de 

ICT-architectuur gaat in de richting van 

algemeen aanvaarde, open normen die 

door verschillende verkopers worden 

gebruikt en door een open-source-

software kunnen worden toegepast; 

herinnert eraan dat het gemakkelijker 

is ervoor te zorgen dat buitenlandse 

belangen geen toegang krijgen tot 

e-mailopslag binnenshuis, wegens de 

geografische ligging; 

Or. en 

 

 


