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24.4.2017 A8-0150/4 

Amendement  4 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 333 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 333 bis. herhaalt zijn verzoek aan 

de Commissie om ervoor te zorgen dat de 

aan het programma "Rechten, gelijkheid, 

burgerschap" toegewezen fondsen 

volledig worden geïmplementeerd en 

verzoekt de Commissie onmiddellijke 

maatregelen te nemen voor een verhoging 

van de kredieten voor de bevordering van 

de gendergelijkheid; wijst erop dat de 

volledige uitvoering van de begroting 

2015 wordt aangetoond door het gebruik 

van globale vastleggingen, waardoor een 

duidelijke beoordeling van het gebruik 

van de fondsen niet mogelijk is; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/5 

Amendement  5 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 333 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 333 ter. vraagt de Commissie bij de 

voorbereiding van het jaarlijks 

werkprogramma eerbied te betonen voor 

de gepaste en eerlijke verdeling van 

financiële steun tussen verschillende 

domeinen die onder de specifieke 

doelstellingen van het programma 

"Rechten, gelijkheid en burgerschap" 

vallen, rekening houdend met het niveau 

van financiering dat reeds in het kader 

van de vorige programmeringsperiode 

2007-2013 werd toegekend; betreurt het 

dat minder fondsen beschikbaar zijn voor 

de specifieke Daphne-doelstelling; wijst 

erop dat de begrotingskredieten voor 

vastleggingen voor het Daphne-

programma in 2013 18 miljoen EUR 

bedroegen, in 2012 19,5 miljoen EUR en 

in 2011 meer dan 20 miljoen EUR, terwijl 

in het werkprogramma van het 

programma "Rechten, gelijkheid en 

burgerschap" wordt voorzien in iets meer 

dan 14 miljoen EUR voor die doelstelling 

in 2016. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/6 

Amendement  6 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 333 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 333 quater. verzoekt de Rekenkamer in 

haar jaarverslag en haar speciale 

verslagen in het kader van de 

doelmatigheidscontroles een grotere 

nadruk te leggen op het beginsel van 

gelijkheid, billijkheid en 

milieuvriendelijkheid naast de klassieke 

triade (spaarzaamheid, efficiëntie, 

doeltreffendheid) en, in voorkomend 

geval, in de jaarlijkse 

beoordelingsverslagen van de uitvoering 

van de algemene begroting van de Unie 

een naar gender uitgesplitste analyse van 

de verwezenlijking van de 

gendergerelateerde doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie op te nemen; 

Or. en 

 

 


