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25.4.2017 A8-0150/16 

Amendement  16 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de percentages 

die in de EU-begroting enerzijds zijn 

aangemerkt als een deel van de totale 

uitgaven van de lidstaten en anderzijds 

het niet in de boeken terug te vinden, 

verkeerd bestede, verspilde element van de 

begroting, weliswaar gering zijn, maar dat 

de werkelijke bedragen in kwestie 

aanzienlijk zijn en dus intensieve 

controles rechtvaardigen; 

Or. en 

25.4.2017 A8-0150/17 

Amendement  17 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de instellingen 

van de EU werk moeten maken van een 

robuust en veerkrachtig 

begrotingssysteem van de EU dat zowel in 

D. overwegende dat het Parlement bij 

het verlenen van kwijting aan de 

Commissie waar nodig controleert of de 

middelen al dan niet correct zijn besteed 
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stabiele als in woelige tijden niet alleen 

flexibiliteit maar ook wendbaarheid laat 

zien; 

en of de beleidsdoelstellingen zijn 

verwezenlijkt; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/18 

Amendement  18 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 – letter b 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

b) de tien beleidsprioriteiten van 

voorzitter Juncker, maar dat daarnaast ook 

een beroep op de begroting werd gedaan 

om het hoofd te kunnen bieden aan 

meerdere crisissituaties: de 

vluchtelingenstroom, onveiligheid in 

Europa en de buurlanden, financiële 

instabiliteit in Griekenland en de 

economische impact van het door Rusland 

ingestelde invoerverbod, bovenop de 

voortdurende invloed van de financiële 

crisis en de structurele nasleep daarvan in 

de vorm van werkloosheid, armoede en 

ongelijkheid; 

b) de tien beleidsprioriteiten van 

voorzitter Juncker, maar dat daarnaast ook 

een beroep op de begroting werd gedaan 

om het hoofd te kunnen bieden aan 

meerdere crisissituaties: de 

vluchtelingenstroom, onveiligheid in 

Europa en de buurlanden, financiële 

instabiliteit in Griekenland en de 

economische impact van het door Rusland 

ingestelde invoerverbod; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/19 

Amendement  19 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. betreurt dat de tijdelijke 

begrotingsvoorschriften niet ideaal zijn 

voor de omzetting van sociale en politieke 

ambities in bruikbare operationele 

doelstellingen voor uitgavenprogramma's 

en -regelingen; 

4. betreurt dat de bestaande 

begrotingsvoorschriften niet bevorderlijk 

zijn voor de omzetting van sociale en 

politieke ambities in bruikbare operationele 

doelstellingen voor uitgavenprogramma's 

en -regelingen; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/20 

Amendement  20 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. is verheugd dat commissaris 

Oettinger voornemens is de verschillende 

schaduwbegrotingen op termijn weer in de 

Uniebegroting te integreren; dit zou de 

democratische controleerbaarheid sterk 

verhogen; is er vast van overtuigd dat dit 

probleem zo snel mogelijk opgelost moet 

worden, maar uiterlijk aan het einde van de 

volgende financiële 

programmeringsperiode; verzoekt de 

Commissie voor november 2017 een 

mededeling over dit onderwerp op te 

stellen; 

27. is verheugd dat commissaris 

Oettinger voornemens is de verschillende 

schaduwbegrotingen op termijn weer in de 

Uniebegroting te integreren, maar stelt 

voor dit zo snel mogelijk te doen; dit zou 

de democratische controleerbaarheid sterk 

verhogen; is er vast van overtuigd dat dit 

probleem zo snel mogelijk opgelost moet 

worden, maar uiterlijk aan het einde van de 

volgende financiële 

programmeringsperiode; verzoekt de 

Commissie voor november 2017 een 

mededeling over dit onderwerp op te 

stellen; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/21 

Amendement  21 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. benadrukt dat deze situatie tot grote 

problemen kan leiden en de 

doeltreffendheid van de ESI-fondsen kan 

ondermijnen aangezien in sommige 

lidstaten de niet-gedeclareerde EU-

bijdrage, samen met de verplichte 

cofinanciering, meer dan 15% van het 

totaal aan overheidsuitgaven bedraagt voor 

de laatste twee periodes van het financiële 

kader 2007-2013 en 2014-2020; 

29. benadrukt dat deze situatie tot grote 

problemen kan leiden en de 

doeltreffendheid van de ESI-fondsen kan 

ondermijnen aangezien in sommige 

lidstaten de niet-gedeclareerde EU-

bijdrage, samen met de verplichte 

cofinanciering, meer dan 15 % van het 

totaal aan overheidsuitgaven bedraagt; 

wijst erop dat de lidstaten die, vanwege 

hun eigen interne begrotingsbeperkingen, 

de meeste behoefte hebben aan EU-

bijdragen om hun infrastructuur te 

verbeteren, ook de lidstaten zijn die het 

meest te verliezen hebben, en benadrukt 

dat deze anomalie moet worden aangepakt 

en verholpen; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/22 

Amendement  22 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stelt met bezorgdheid vast dat eind 

2015 vijf lidstaten (Tsjechië, Italië, Spanje, 

Polen en Roemenië) en belangrijke 

begunstigden samen goed waren voor meer 

dan de helft van de ongebruikte 

vastleggingen van structuurfondsen die niet 

tot betalingen hebben geleid in de 

programmeringsperiode 2007-2013, 

waarvoor verschillende oorzaken aan te 

wijzen waren: gebrek aan capaciteit en 

administratieve ondersteuning, gebrek aan 

nationale middelen om Europese 

activiteiten te cofinancieren, vertraging bij 

de voorstelling van de regionale 

programma's voor het MFK 2014-2020 

enz.; 

30. stelt met bezorgdheid vast dat eind 

2015 vijf lidstaten (Tsjechië, Italië, Spanje, 

Polen en Roemenië), die allemaal 

dringend behoefte hebben aan toegang tot 

de structuurfondsen, en belangrijke 

begunstigden samen goed waren voor meer 

dan de helft van de ongebruikte 

vastleggingen van structuurfondsen die niet 

tot betalingen hebben geleid in de 

programmeringsperiode 2007-2013, 

waarvoor verschillende oorzaken aan te 

wijzen waren: gebrek aan capaciteit en 

administratieve ondersteuning, gebrek aan 

nationale middelen om Europese 

activiteiten te cofinancieren, vertraging bij 

de voorstelling van de regionale 

programma's voor het MFK 2014-2020 

enz.; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/23 

Amendement  23 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 – punt 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1) afsluiting van de programma's van 

2007-2013 en vrijmaking van de daarvoor 

vastgelegde middelen; 

1) een snellere afsluiting van de 

programma's van 2007-2013 en een 

snellere vrijmaking van de daarvoor 

vastgelegde middelen; 

Or. en 



 

AM\1124091NL.docx  PE603.701v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

25.4.2017 A8-0150/24 

Amendement  24 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 – punt 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2) een correct gebruik van 

nettocorrecties op het gebied van cohesie; 

2) een breder gebruik van 

nettocorrecties op het gebied van cohesie; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/25 

Amendement  25 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie 

2016/2151(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

48. is verheugd dat de Rekenkamer een 

goedkeurend oordeel uitspreekt over de 

betrouwbaarheid van de rekeningen voor 

2015, wat sinds 2007 steeds het geval is 

geweest, en dat de Rekenkamer vaststelt 

dat de ontvangsten in 2015 geen materiële 

fouten vertoonden, en constateert tevens 

met voldoening dat de onderliggende 

vastleggingen bij de rekeningen 

betreffende het per 31 december 2015 

afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 

punten wettig en regelmatig zijn; 

48. merkt op dat de Rekenkamer een 

goedkeurend oordeel uitspreekt over de 

betrouwbaarheid van de rekeningen voor 

2015, wat sinds 2007 steeds het geval is 

geweest, en dat de Rekenkamer vaststelt 

dat de ontvangsten in 2015 geen materiële 

fouten vertoonden, en constateert tevens 

met voldoening dat de onderliggende 

vastleggingen bij de rekeningen 

betreffende het per 31 december 2015 

afgesloten begrotingsjaar op alle materiële 

punten wettig en regelmatig zijn; stelt 

evenwel ook vast dat dit goedkeurend 

oordeel aanleiding kan geven tot 

verwarring bij de burgers, met name over 

de vraag of dit al dan niet geldt voor de 

algehele rekeningen van de Commissie; 

benadrukt dat, gezien de grote bedragen 

die ermee gemoeid zijn, absolute 

duidelijkheid nodig is en dat, hoewel de 

nauwkeurigheid van het bijhouden van de 

boekhouding belangrijk is, de 

onderliggende boekhouding bij elke goede 

controleprocedure van doorslaggevend 

belang is, met name of alle inkomsten en 

uitgaven wettelijk zijn, op gepaste wijze 

zijn ontvangen of uitgegeven en, binnen 

de aanvaarde parameters, volledig 

verantwoord zijn; 

Or. en 
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