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11.4.2018 A8-0130/7 

Amendement  7 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien de verklaring4 van de 

Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2016 

waarin de betrouwbaarheid van de 

rekeningen en de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen worden bevestigd, 

overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

— gezien de verklaring4 van de 

Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2016 

waarin de betrouwbaarheid van de 

rekeningen en de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen worden bevestigd, 

overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, en de aanhoudende 

verwarring die wordt veroorzaakt door de 

praktijk om twee 

betrouwbaarheidsverklaringen voor 

dezelfde rekening uit te geven; 

__________________ __________________ 

4 PB C 322 van 28.9.2017, blz. 10. 4 PB C 322 van 28.9.2017, blz. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Amendement  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. wijst op de bevindingen van de 

Rekenkamer wat het ontbreken van een 

doeltreffende organisatorische scheiding 

betreft tussen het monetaire beleid en de 

toezichtsfuncties van de ECB en van 

duidelijke, strenge governanceregels ter 

voorkoming van belangenconflicten, 

hetgeen de bezorgdheid vergroot over het 

inherente belangenconflict tussen de rol 

van de ECB met betrekking tot de 

vrijwaring van de stabiliteit van de euro en 

haar prudentiële toezicht op de grote 

Europese kredietinstellingen; 

25. Neemt met bezorgdheid kennis van 

de bevindingen van de Rekenkamer wat 

het ontbreken van een doeltreffende 

organisatorische scheiding betreft tussen 

het monetaire beleid en de 

toezichtsfuncties van de ECB en van 

duidelijke, strenge governanceregels ter 

voorkoming van belangenconflicten, 

hetgeen de bezorgdheid vergroot over het 

inherente belangenconflict tussen de rol 

van de ECB met betrekking tot de 

vrijwaring van de stabiliteit van de euro en 

haar prudentiële toezicht op de grote 

Europese kredietinstellingen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Amendement  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. acht het met betrekking tot de 

aflegging van rekenschap onaanvaardbaar 

dat de gecontroleerde instelling, de ECB, 

op eigen houtje wil vaststellen tot welke 

documenten de externe controleurs toegang 

krijgen1; verzoekt de ECB daarom volledig 

samen te werken met de Rekenkamer in 

haar hoedanigheid van extern controleur en 

de Rekenkamer volledige toegang tot 

informatie te verlenen om aan 

bovengenoemde regels te voldoen; 

28. acht het met betrekking tot de 

aflegging van rekenschap volstrekt 

onaanvaardbaar dat de gecontroleerde 

instelling, de ECB, op eigen houtje wil 

vaststellen tot welke documenten de 

externe controleurs toegang krijgen1; 

verzoekt de ECB daarom volledig samen te 

werken met de Rekenkamer in haar 

hoedanigheid van extern controleur en de 

Rekenkamer volledige toegang tot 

informatie te verlenen om aan 

bovengenoemde regels te voldoen; 

__________________ __________________ 

11 Zie bijlage II bij het speciaal verslag 

voor nadere informatie over de 

beperkingen op de toegang tot informatie. 

11 Zie bijlage II bij het speciaal verslag 

voor nadere informatie over de 

beperkingen op de toegang tot informatie. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Amendement  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. is ingenomen met de ambitieuze 

toezeggingen van de Unie om zijn uitstoot 

te verminderen met ten minste 20 % ten 

opzichte van het niveau van 1990 tegen 

2020 en met 40 % tegen 2030, en om ten 

minste 20 % van haar begroting voor de 

begrotingsperiode 2014-2020 aan 

klimaatgerelateerde acties te besteden; is 

ingenomen met het feit dat in het algemeen 

vooruitgang is geboekt, maar betreurt dat 

er volgens de Rekenkamer een ernstig 

risico bestaat dat de begrotingsdoelstelling 

van 20 % niet wordt gehaald; 

68. is ingenomen met de ambitieuze 

toezeggingen van de Unie om haar uitstoot 

te verminderen met ten minste 20 % ten 

opzichte van het niveau van 1990 tegen 

2020 en met 40 % tegen 2030, en om ten 

minste 20 % van haar begroting voor de 

begrotingsperiode 2014-2020 aan 

klimaatgerelateerde acties te besteden; is 

ingenomen met het feit dat in het algemeen 

vooruitgang is geboekt, maar betreurt dat 

er volgens de Rekenkamer een ernstig 

risico bestaat dat de begrotingsdoelstelling 

van 20 % niet wordt gehaald; betreurt 

voorts dat het streven naar belangrijke 

handelsovereenkomsten zoals Mercosur, 

CETA, TTIP enz. waarin steeds zoveel 

nadruk wordt gelegd op de in- en uitvoer 

van levensmiddelen, de gevolgen van al 

het bijkomende vervoer over zee, door de 

lucht en over land de wereldwijde emissies 

waarschijnlijk zal doen toenemen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Amendement  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

69. acht het van groot belang dat de 

Commissie voortdurend blijk geeft van 

voldoende leiderschap en inzet voor 

klimaatbescherming via een doeltreffende 

uitvoering van de Overeenkomst van 

Parijs, alsook voor de consolidering van 

haar internationale geloofwaardigheid en 

van instrumenten voor de totstandbrenging 

van de vereiste voorwaarden voor het 

klimaatbeleid en de groene diplomatie van 

de Unie in de toekomst; 

69. acht het van groot belang dat de 

Commissie voortdurend blijk geeft van 

voldoende leiderschap en inzet voor 

klimaatbescherming via een doeltreffende 

uitvoering van de Overeenkomst van 

Parijs, alsook voor de consolidering van 

haar internationale geloofwaardigheid en 

van instrumenten voor de totstandbrenging 

van de vereiste voorwaarden voor het 

klimaatbeleid en de groene diplomatie van 

de Unie in de toekomst, en verzoekt de 

Commissie in dit verband na te gaan 

welke negatieve gevolgen haar vele 

lopende besprekingen over 

handelsovereenkomsten voor de 

streefcijfers van de Overeenkomst van 

Parijs zouden kunnen hebben; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Amendement  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 247 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 247 bis. verzoekt de Commissie in 

het kader van de brexit het mogelijke 

verlies door de Unie van de visgronden 

van het Verenigd Koninkrijk te 

kwantificeren, al is het maar bij 

benadering, en het mogelijke verlies voor 

de verschillende soorten te kwantificeren, 

wederom ten minste bij benadering, en 

tenslotte om de waarschijnlijke gevolgen 

voor de resterende visgronden van de 

Unie te beoordelen, per lidstaat; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Amendement  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 282 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

282. aangezien toegang tot drinkwater 

van goede kwaliteit een van de meest 

fundamentele behoeften van burgers is, 

benadrukt het feit dat de Commissie alles 

in het werk moet stellen om beter toezicht 

te houden op de situatie, in het bijzonder 

met betrekking tot kleine 

watervoorzieningsgebieden, die zich het 

dichtst bij de eindgebruikers bevinden; 

herinnert eraan dat drinkwater van slechte 

kwaliteit kan leiden tot gezondheidsrisico's 

voor de Europese burgers; 

282. aangezien gemakkelijke toegang tot 

openbaar geleverd drinkwater van goede 

kwaliteit een van de meest fundamentele 

behoeften van burgers is, benadrukt het feit 

dat de Commissie alles in het werk moet 

stellen om beter toezicht te houden op de 

situatie, in het bijzonder met betrekking tot 

kleine watervoorzieningsgebieden, die zich 

het dichtst bij de eindgebruikers bevinden; 

herinnert eraan dat drinkwater van slechte 

kwaliteit kan leiden tot gezondheidsrisico's 

voor de Europese burgers; 

Or. en 



 

AM\1150711NL.docx  PE618.427v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.4.2018 A8-0130/14 

Amendement  14 

Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 286 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

286. benadrukt het cruciale feit dat het 

prijsstellingsbeleid voor water de 

efficiëntie moet bevorderen en de kosten 

van het watergebruik moet dekken; wijst 

erop dat het de verantwoordelijkheid van 

de lidstaten is om te zorgen voor betaalbaar 

drinkwater van hoge kwaliteit voor al hun 

burgers, aangezien water een collectief 

goed en mensenrecht is; 

286. benadrukt het cruciale feit dat het 

prijsstellingsbeleid voor water de 

efficiëntie moet bevorderen en de kosten 

van het watergebruik moet dekken, onder 

meer door middel van algemene 

belastingen; wijst erop dat het de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten is 

om te zorgen voor betaalbaar drinkwater 

van hoge kwaliteit voor al hun burgers, 

aangezien water een collectief goed en 

mensenrecht is; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Amendement  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 326 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

326. vindt het jammer dat de 

Rekenkamer slechts over een beperkt 

mandaat beschikte voor het controleren van 

de financiële bijstand van de Unie aan 

Griekenland, die werd beheerd door de 

trojka bestaande uit de Commissie, de 

Europese Centrale Bank (ECB) en het 

IMF, en dat zij door de ECB niet goed 

werd geïnformeerd; verzoekt de ECB om 

in een geest van wederzijdse 

samenwerking informatie te verstrekken 

die de Rekenkamer in staat stelt zich een 

vollediger beeld te vormen van het gebruik 

van de middelen van de Unie; 

326. vindt het jammer dat de 

Rekenkamer slechts over een beperkt 

mandaat beschikte voor het controleren van 

de financiële leningen van de Unie aan 

Griekenland, die werd beheerd door de 

trojka bestaande uit de Commissie, de 

Europese Centrale Bank (ECB) en het 

IMF, en dat zij door de ECB niet goed 

werd geïnformeerd; verzoekt de ECB om 

in een geest van wederzijdse 

samenwerking informatie te verstrekken 

die de Rekenkamer in staat stelt zich een 

vollediger beeld te vormen van het gebruik 

van de middelen van de Unie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Amendement  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 

kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 327 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

327. erkent de ingewikkelde 

economische situatie in heel Europa en met 

name de veranderlijke politieke 

omstandigheden in Griekenland tijdens de 

uitvoering van de financiële bijstand van 

de Unie, die rechtstreekse gevolgen had 

voor de efficiëntie van de uitvoering van de 

bijstand; 

327. erkent de ingewikkelde 

economische situatie in heel Europa in die 

periode, in Griekenland verergerd door de 

beslissingen van de ECB om Griekenland 

uit te sluiten van haar programma voor 

het opkopen van obligaties, wat 

rechtstreekse negatieve gevolgen had voor 

de efficiëntie van de uitvoering van de aan 

Griekenland verstrekte leningen ; 

Or. en 

 

 


