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25.4.2017 A8-0150/26 

Amendement  26 

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 49 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

49. betreurt ten zeerste dat de 

betalingen voor het 22e jaar op rij 

materiële fouten vertoonden vanwege de 

gebrekkige doeltreffendheid van de 

toezicht- en controlesystemen; 

49. betreurt ten zeerste dat de 

betalingen voor het 22e jaar op rij 

materiële fouten vertoonden vanwege de 

gebrekkige doeltreffendheid van de 

toezicht- en controlesystemen, en wijst 

erop dat dit in feite het werkelijke 

resultaat is van de verschillende controles 

van de Rekenkamer en dat op basis van 

dat resultaat geen kwijting mag worden 

verleend; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari 

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 50 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

50. betreurt dat, ondanks de 

verbeteringen, de betalingen een meest 

waarschijnlijk foutenpercentage vertonen 

van 3,8 %; herinnert eraan dat het meest 

waarschijnlijke foutenpercentage voor 

betalingen in het begrotingsjaar 2014 werd 

geraamd op 4,4 %, in 2013 op 4,7 %, in 

2012 op 4,8 % en in 2011 op 3,9 %; 

50. betreurt dat, ondanks de 

verbeteringen, de betalingen een meest 

waarschijnlijk foutenpercentage vertonen 

van 3,8 %, en stelt vast dat dit 

foutenpercentage onaanvaardbaar is; 

herinnert eraan dat het meest 

waarschijnlijke foutenpercentage voor 

betalingen in het begrotingsjaar 2014 werd 

geraamd op 4,4 %, in 2013 op 4,7 %, in 

2012 op 4,8 % en in 2011 op 3,9 %; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/28 

Amendement  28 

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 68 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

68. deelt het in speciaal verslag 

nr. 27/2016 van de Rekenkamer naar voren 

gebrachte standpunt dat het door de 

Kinnock/Prodi-hervorming ingevoerde 

onderscheid tussen de "politieke 

verantwoordelijkheid van commissarissen" 

en de operationele verantwoordelijkheid 

van directeuren-generaal betekent dat niet 

altijd is verduidelijkt of "politieke 

verantwoordelijkheid" de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de begroting van de directoraten-

generaal omvat of daar los van staat (zie 

punt 5 van de samenvatting van speciaal 

verslag nr. 27/2016 van de Europese 

Rekenkamer); 

68. deelt het in speciaal verslag 

nr. 27/2016 van de Rekenkamer naar voren 

gebrachte standpunt dat het door de 

Kinnock/Prodi-hervorming ingevoerde 

onderscheid tussen de "politieke 

verantwoordelijkheid van commissarissen" 

en de operationele verantwoordelijkheid 

van directeuren-generaal betekent dat niet 

altijd is verduidelijkt of "politieke 

verantwoordelijkheid" de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de begroting van de directoraten-

generaal omvat of daar los van staat (zie 

punt 5 van de samenvatting van speciaal 

verslag nr. 27/2016 van de Europese 

Rekenkamer); 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/29 

Amendement  29 

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 102 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

102. is verheugd over het feit dat uit de 

algemene controle-informatie van de 

Rekenkamer blijkt dat de ontvangsten geen 

materieel foutenpercentage vertonen en, in 

het bijzonder, dat de onderzochte systemen 

voor eigen middelen uit het bni en de btw 

doeltreffend zijn, dat de onderzochte 

systemen voor de traditionele eigen 

middelen over het geheel genomen 

doeltreffend zijn, hoewel de essentiële 

interne controles in de door de 

Rekenkamer bezochte lidstaten gedeeltelijk 

doeltreffend waren, en dat de Rekenkamer 

geen fouten ontdekte in de getoetste 

verrichtingen; 

102. stelt vast dat uit de algemene 

controle-informatie van de Rekenkamer 

blijkt dat de ontvangsten geen materieel 

foutenpercentage vertonen en, in het 

bijzonder, dat de onderzochte systemen 

voor eigen middelen uit het bni en de btw 

doeltreffend zijn, dat de onderzochte 

systemen voor de traditionele eigen 

middelen over het geheel genomen 

doeltreffend zijn, hoewel de essentiële 

interne controles in de door de 

Rekenkamer bezochte lidstaten gedeeltelijk 

doeltreffend waren, en dat de Rekenkamer 

geen fouten ontdekte in de getoetste 

verrichtingen; stelt evenwel ook vast dat 

het bnp van Ierland in grote mate wordt 

vertekend door de aanwezigheid en de 

activiteiten van veel grote multinationals, 

en dat dit vertekende bnp vervolgens werd 

gebruikt om de bijdrage van Ierland aan 

de EU-begroting te overschatten; merkt 

op dat dit al vele jaren bekend was maar 

pas in 2016 werd benadrukt toen er 

sprake was van een zeer plotselinge 

stijging van 26 %; constateert dat de grote 

vertekening die in 2016 was 

aangekondigd verband hield met het Ierse 

bnp van 2015, en vindt dat Ierland recht 

heeft op een terugbetaling voor dat jaar; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/30 

Amendement  30 

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 103 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

103. herinnert eraan dat een voorbehoud 

een middel is waarmee onzekere elementen 

in de door de lidstaten ingediende bni-

gegevens kunnen worden opengehouden 

voor correctie en is verheugd over het feit 

dat de Rekenkamer geen ernstige 

problemen constateerde in opgeheven 

punten van voorbehoud die zij in 2015 

analyseerde; 

103. herinnert eraan dat een voorbehoud 

een middel is waarmee onzekere elementen 

in de door de lidstaten ingediende bni-

gegevens kunnen worden opengehouden 

voor correctie en neemt kennis van het feit 

dat de Rekenkamer geen ernstige 

problemen constateerde in opgeheven 

punten van voorbehoud die zij in 2015 

analyseerde; adviseert evenwel dat in het 

licht van de grote vertekening van het 

Ierse bnp voor 2015, die is veroorzaakt 

door de aanwezigheid en de activiteiten 

van veel grote multinationals, dergelijk 

voorbehoud nu nodig is voor Ierland voor 

2015; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/31 

Amendement  31 

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 110 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

110. betreurt het dat de structurele en 

juridische elementen die hebben geleid tot 

het politieke incident dat zich eind oktober 

2014 voordeed met betrekking tot de 

bijdragen van enkele lidstaten nog steeds 

van kracht zijn; 

Schrappen 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/32 

Amendement  32 

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 111 – streepje 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - de Ierse bijdrage aan de EU-

begroting voor 2015 opnieuw te 

beoordelen met als doel de 

beoordelingsbasis te wijzigen van het bbp 

naar het meer nauwkeurige bnp – 

waarden die in de meeste landen veel 

dichter bij elkaar liggen dan in Ierland – 

waardoor de nationale productie van 

Ierland beter wordt weerspiegeld; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/33 

Amendement  33 

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 122 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

122. betreurt het dat de doelstelling om 

voor 2020 3 % van het bruto binnenlands 

product (bbp) van de lidstaten te investeren 

in onderzoek waarschijnlijk niet zal 

worden gehaald; is dan ook van mening dat 

de steeds terugkerende verminderingen van 

de EU-begroting met betrekking tot 

onderzoeksprogramma's een halt moeten 

worden toegeroepen; roept alle lidstaten op 

om deze uitdaging aan te gaan; verzoekt de 

Commissie tevens de nodige conclusies te 

trekken voor de tussentijdse herziening van 

het MFK en voor het volgende MFK; 

122. betreurt het dat de doelstelling om 

voor 2020 3 % van het bruto binnenlands 

product (bbp) van de lidstaten te investeren 

in onderzoek waarschijnlijk niet zal 

worden gehaald; is dan ook van mening dat 

de steeds terugkerende verminderingen van 

de EU-begroting met betrekking tot 

onderzoeksprogramma's een halt moeten 

worden toegeroepen; roept alle lidstaten op 

om deze uitdaging aan te gaan; beveelt aan 

dat in het geval van Ierland, waar het bnp 

in grote mate wordt vertekend door de 

aanwezigheid en de activiteiten van vele 

grote multinationals, eerder het bnp dan 

het bbp moet worden gebruikt als basis 

voor dergelijke berekeningen; verzoekt de 

Commissie tevens de nodige conclusies te 

trekken voor de tussentijdse herziening van 

het MFK en voor het volgende MFK; 

Or. en 



 

AM\1124093NL.docx  PE603.701v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

25.4.2017 A8-0150/34 

Amendement  34 

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 143 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

143. verzoekt de lidstaten meer 

inspanningen te leveren om de doelstelling 

van het investeren van 3 % van het bbp in 

onderzoek te halen; dit zou excellentie en 

innovatie bevorderen; verzoekt de 

Commissie in dat verband de mogelijkheid 

te bekijken om een convenant voor de 

wetenschap voor te stellen op lokaal, 

regionaal en nationaal niveau, 

overeenkomstig het reeds bestaande 

Burgemeestersconvenant; verzoekt de 

lidstaten en het Parlement ook een 

inspanning te leveren via de EU-begroting; 

143. verzoekt de lidstaten meer 

inspanningen te leveren om de doelstelling 

van het investeren van 3 % van het bnp in 

onderzoek te halen; dit zou excellentie en 

innovatie bevorderen; verzoekt de 

Commissie in dat verband de mogelijkheid 

te bekijken om een convenant voor de 

wetenschap voor te stellen op lokaal, 

regionaal en nationaal niveau, 

overeenkomstig het reeds bestaande 

Burgemeestersconvenant; verzoekt de 

lidstaten en het Parlement ook een 

inspanning te leveren via de EU-begroting; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/35 

Amendement  35 

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 153 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

153. is verheugd over het feit dat 

EFRO/CF tot op zekere hoogte in staat 

waren om tegenwicht te bieden aan de 

gevolgen van de financiële crises van 

2007-2008, waaruit blijkt dat de 

economische en sociale verschillen tussen 

de Europese regio's zonder tussenkomst 

van de structuurfondsen nog meer zouden 

zijn toegenomen; 

153. stelt vast dat EFRO/CF in beperkte 

mate in staat waren om tegenwicht te 

bieden aan de gevolgen van de financiële 

crises van 2007-2008, waaruit blijkt dat de 

economische verschillen tussen de 

Europese regio's zonder tussenkomst van 

de structuurfondsen nog meer zouden zijn 

toegenomen dan nu het geval is; 

Or. en 

 


