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25.4.2017 A8-0150/36 

Amendement  36 

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 162 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

162. wijst op het belang van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; tegen 

eind november 2015 werden met de door 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

ondersteunde maatregelen bijna 320 000 

jongeren bereikt en hadden 18 van de 22 

lidstaten maatregelen in het kader van het 

initiatief genomen; 28 % van de 

beschikbare financiering voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief was 

toegewezen, voor 20 % ervan waren 

contracten gesloten met begunstigden en 5 

% ervan was uitbetaald aan begunstigden; 

wijst erop dat drie lidstaten tegen eind 

november 2015 nog geen financiering 

toegewezen hadden (Spanje, Ierland en het 

Verenigd Koninkrijk); 

162. wijst op het belang van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; tegen 

eind november 2015 werden met de door 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

ondersteunde maatregelen bijna 320 000 

jongeren bereikt en hadden 18 van de 22 

lidstaten maatregelen in het kader van het 

initiatief genomen; 28 % van de 

beschikbare financiering voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief was 

toegewezen; voor 20 % ervan waren 

contracten gesloten met begunstigden en 

5 % ervan was uitbetaald aan 

begunstigden; drie lidstaten hadden tegen 

eind november 2015 nog geen financiering 

toegewezen (Spanje, Ierland en het 

Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van 

Schotland); 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/37 

Amendement  37 

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 191 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

191. steunt commissaris Oettinger 

volledig in zijn uitspraak dat 

financieringsinstrumenten en 

"schaduwbegrotingen" op de lange termijn 

opnieuw onder het dak van de 

Uniebegroting moeten worden gebracht, 

omdat dit betekent dat de Commissie 

verantwoording zou moeten afleggen aan 

het Europees Parlement; verzoekt de 

Commissie hierover vóór november 2017 

een mededeling op te stellen; 

191. steunt commissaris Oettinger 

volledig in zijn uitspraak dat 

financieringsinstrumenten en 

"schaduwbegrotingen" uiteindelijk op de 

lange termijn opnieuw onder het dak van 

de Uniebegroting moeten worden gebracht 

(en hoe sneller, hoe beter), omdat dit 

betekent dat de Commissie verantwoording 

zou moeten afleggen aan het Europees 

Parlement; verzoekt de Commissie 

hierover vóór november 2017 een 

mededeling op te stellen; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/38 

Amendement  38 

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 208 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

208. neemt er nota van dat de directeur-

generaal van DG AGRI op een bladzijde 

van zijn jaarlijkse activiteitenverslag voor 

2015 verslag heeft uitgebracht over de 

"trends in de verdeling van rechtstreekse 

betalingen" en nogmaals benadrukte dat 

het aan de lidstaten is om de 

mogelijkheden voor de herverdeling van 

GLB-subsidies te benutten die de GLB-

hervorming van 2013 biedt; 

208. neemt er nota van dat de directeur-

generaal van DG AGRI op een bladzijde 

van zijn jaarlijkse activiteitenverslag voor 

2015 verslag heeft uitgebracht over de 

"trends in de verdeling van rechtstreekse 

betalingen" en nogmaals benadrukte dat 

het aan de lidstaten is om de 

mogelijkheden voor de herverdeling van 

GLB-subsidies te benutten die de GLB-

hervorming van 2013 biedt; pleit ervoor, 

aangezien dit een van de grootste 

domeinen van Uniefinanciering is en een 

groot aantal 

landbouwbedrijven/landgoederen in het 

kader van het huidige systeem in bepaalde 

lidstaten (Ierland en het VK in het 

bijzonder) jaarlijks enorme bedragen 

ontvangt van het GLB, hetgeen tot veel 

maatschappelijke kritiek leidt (terecht) en 

deze middelen voor iedereen in gevaar 

brengt, dat de Commissie de verdeling van 

deze middelen zo dient te regelen dat zij 

terechtkomen bij degenen voor wie zij 

bedoeld zijn, met een bindend maximum 

aan GLB-betalingen aan afzonderlijke 

landbouwbedrijven en met aanpassing 

aan de consumentenprijsindex in iedere 

afzonderlijke lidstaat; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/39 

Amendement  39 

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 212 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

212. maakt zicht zorgen over de 

conclusies van de Rekenkamer dat er in 

mei 2015 zes grote veranderingen zijn 

doorgevoerd die gevolgen zouden kunnen 

hebben voor het LPIS en dat de 

complexiteit van de regels en de 

procedures om met die veranderingen om 

te gaan de administratieve lasten voor de 

lidstaten verder hebben doen toenemen; 

212. maakt zicht zorgen over de 

conclusies van de Rekenkamer dat er in 

mei 2015 zes grote veranderingen zijn 

doorgevoerd die gevolgen zouden kunnen 

hebben voor het LPIS en dat de 

complexiteit van de regels en de 

procedures om met die veranderingen om 

te gaan de administratieve lasten voor de 

lidstaten verder hebben doen toenemen; 

pleit ervoor dat deze zes veranderingen 

met het oog op vereenvoudiging worden 

herzien; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/40 

Amendement  40 

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 215 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 125 bis. pleit ervoor, aangezien dit 

een van de grootste domeinen van 

Uniefinanciering is en een groot aantal 

landbouwbedrijven/landgoederen in het 

kader van het huidige systeem in bepaalde 

lidstaten (Ierland en het VK in het 

bijzonder) jaarlijks enorme bedragen 

ontvangt van het GLB, hetgeen tot veel 

maatschappelijke kritiek leidt (terecht) en 

deze middelen voor iedereen in gevaar 

brengt, dat de Commissie de verdeling van 

deze middelen zo dient te regelen dat zij 

terechtkomen bij degenen voor wie zij 

bedoeld zijn, met een bindend maximum 

aan GLB-betalingen aan afzonderlijke 

landbouwbedrijven en met aanpassing 

aan de consumentenprijsindex in iedere 

afzonderlijke lidstaat; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0150/41 

Amendement  41 

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 246 – streepje 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

- de Commissie om in de 

gedragscode voor commissarissen een 

definitie op te nemen van 

belangenconflicten, de behoefte om in haar 

financieringsovereenkomsten met 

internationale organisaties en uitvoerende 

entiteiten bepalingen op te nemen inzake 

de vergoeding voor personeelskosten die 

verband houden met de activiteiten die tot 

hun kerntaak behoren en om uiterlijk in 

2017 uitvoerig verslag uit te brengen aan 

het Europees Parlement over haar 

bedenkingen op dat gebied, maar ook over 

het effect van de toepassing van het nieuwe 

beleid voor de terugvordering van kosten; 

- de Commissie: (1) om in de 

gedragscode voor commissarissen een 

definitie op te nemen van 

belangenconflicten, alsmede een 

omschrijving van de straf voor degenen 

die het vervolgens nalaten dergelijke 

belangenconflicten te melden, tot en met 

ontslag; (2) om de behoefte fundamenteel 

te heroverwegen om in haar 

financieringsovereenkomsten met 

internationale organisaties en uitvoerende 

entiteiten bepalingen op te nemen inzake 

de vergoeding voor personeelskosten die 

verband houden met de activiteiten die tot 

hun kerntaak behoren; en (3) om uiterlijk 

in 2017 uitvoerig verslag uit te brengen aan 

het Europees Parlement over haar 

bedenkingen op dat gebied, maar ook over 

het effect van de toepassing van het nieuwe 

beleid voor de terugvordering van kosten; 

Or. en 

 


