7.5.2020

A9-0069/19

Amendement 19
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie

Amendement

3.
herinnert eraan dat de definitie van
belangenconflicten verruimd is ingevolge
artikel 61 van het Financieel Reglement,
dat op 2 augustus 2018 in werking is
getreden; verzoekt de Commissie, als
hoedster van de Verdragen, alle vormen
van belangenconflicten te bestrijden en
stelselmatig een evaluatie te maken van de
preventieve maatregelen die de lidstaten
hebben genomen om deze te vermijden;
vraagt de Commissie gemeenschappelijke
richtsnoeren op te stellen voor het
vermijden van belangenconflicten bij
vooraanstaande politici; vraagt de Raad
met klem gemeenschappelijke ethische
normen aan te nemen ten aanzien van alle
kwesties met betrekking tot
belangenconflicten en te zorgen voor een
gemeenschappelijk standpunt in alle
lidstaten; benadrukt dat, gelet op de
wijdverbreide problemen van
belangenconflicten bij de verdeling van de
landbouwfondsen van de EU, het
ongewenst is dat leden van de Europese
Raad, landbouwministers, functionarissen,
of hun familieleden, beslissingen nemen
over inkomenssteun;

3.
herinnert eraan dat de definitie van
belangenconflicten verruimd is ingevolge
artikel 61 van het Financieel Reglement,
dat op 2 augustus 2018 in werking is
getreden; verzoekt de Commissie, als
hoedster van de Verdragen, alle vormen
van belangenconflicten te bestrijden en
stelselmatig een evaluatie te maken van de
preventieve maatregelen die de lidstaten
hebben genomen om deze te vermijden;
vraagt de Commissie gemeenschappelijke
richtsnoeren op te stellen voor het
vermijden van belangenconflicten bij
vooraanstaande politici; vraagt de Raad
met klem gemeenschappelijke ethische
normen aan te nemen ten aanzien van alle
kwesties met betrekking tot
belangenconflicten en te zorgen voor een
gemeenschappelijk standpunt in alle
lidstaten; benadrukt dat, gelet op de
wijdverbreide problemen van
belangenconflicten bij de verdeling van de
landbouwfondsen van de EU, het
ongewenst is dat leden van de Europese
Raad, landbouwministers, leden van de
landbouwcommissies van parlementen,
functionarissen, of hun familieleden,
beslissingen nemen over inkomenssteun;
Or. en
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A9-0069/20

Amendement 20
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie

Amendement

9.
spoort de Commissie en de
Rekenkamer aan het kwijtingsproces te
versnellen naar n+1;

Schrappen

Or. en
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A9-0069/21

Amendement 21
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 125
Ontwerpresolutie

Amendement

125. vindt het zorgwekkend dat de
Rekenkamer tekortkomingen heeft
vastgesteld in de Spaanse
controlesystemen voor het verzamelen van
de maandelijkse overzichten van geïnde
douanerechten;

125. vindt het zorgwekkend dat de
Rekenkamer, in het kader van een
willekeurige steekproef van drie landen,
tekortkomingen heeft vastgesteld in de
controlesystemen voor het verzamelen van
de maandelijkse overzichten van geïnde
douanerechten in een van die
geselecteerde landen;
Or. en
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A9-0069/22

Amendement 22
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 185 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
185 bis.
benadrukt dat het
cohesiebeleid van de Unie belangrijk is
voor het ondersteunen van de
tenuitvoerlegging van de Europese pijler
van sociale rechten en de
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties, en voor het bijstaan
van de lidstaten en regio’s bij het
aangrijpen van nieuwe kansen en het
aanpakken van uitdagingen, zoals het
onder controle proberen te krijgen van de
economische en sociale gevolgen van de
COVID-19-pandemie, de globalisering,
werkloosheid, veranderingen in het
bedrijfsleven, digitalisering en de
omscholing van mensen;
Or. en
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A9-0069/23

Amendement 23
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 185 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
185 ter.
wijst erop dat het ESF en
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
(YEI) tot doel hebben aan te zetten tot een
hoog niveau van werkgelegenheid,
onderwijs en opleiding en het scheppen
van meer en betere banen; beklemtoont
dat het YEI financiële en politieke steun
van de Unie moet blijven krijgen en toont
zich in dit verband verheugd over de
toezegging van de Commissie om het YEI
om te vormen tot een permanent
instrument ter bestrijding van de
jeugdwerkloosheid; benadrukt dat de
jongeren van Europa in de nasleep van de
COVID-19-pandemie geconfronteerd
zullen worden met verschillende
economische en sociale uitdagingen en
verstoringen die naar behoren aan bod
zullen moeten komen op niveau van de
Unie;
Or. en
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A9-0069/24

Amendement 24
Tsvetelina Penkova
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 188
Ontwerpresolutie

Amendement

188. stelt vast dat de Commissie het niet
eens is met de beoordeling van de
Rekenkamer van drie belangrijke fouten in
verband met de programmeringsperiode
2014-2020, en van twee fouten in verband
met de programmeringsperiode 2007-2013;
stelt vast dat de Commissie refereert aan
een uiteenlopende interpretatie van
toepasselijke nationale of
Unievoorschriften die van invloed is op het
berekende foutenpercentage98;

188. stelt vast dat de Commissie het niet
eens is met de beoordeling van de
Rekenkamer van drie belangrijke fouten in
verband met de programmeringsperiode
2014-2020, en van twee fouten in verband
met de programmeringsperiode 2007-2013;
stelt vast dat de Commissie refereert aan
een uiteenlopende interpretatie van
toepasselijke nationale of
Unievoorschriften die van invloed is op het
berekende foutenpercentage98;

_________________

_________________

98

98

Antwoord op vraag 24 van de vragenlijst
ter voorbereiding van de discussie met
commissaris Hahn: Drie van deze gevallen
houden verband met een aspect van een
nationale staatssteunregeling (wet) die
bepalingen bevat die niet verenigbaar zijn
met de staatssteunregels van de EU met
betrekking tot het “stimulerend effect”, in
die zin dat deze bepalingen het
ondernemingen die voor overheidssteun
in aanmerking komen toestaat reeds met
het financieren van een deel van hun
investeringen te beginnen voordat een
aanvraag voor overheidssteun is
ingediend. Een ander geval houdt
verband met een kmo-bonus waarvoor de
begunstigde niet meer in aanmerking
kwam toen hij zijn kmo-status verloor, en
met het ontbreken van “stimulerend
effect” van de verhoging van het
medefinancieringspercentage. De

Zie het antwoord op vraag 24 van de
vragenlijst aan commissaris Hahn voor de
hoorzitting in CONT op 11 november
2019.
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begunstigde in kwestie was op het moment
van de steunaanvraag een kmo, maar was
dat niet meer op het moment dat de steun
werd toegekend. Het laatste geval tot slot
houdt verband met een “dienst van
algemeen economisch belang” waarvan
de Rekenkamer heeft gezegd dat het
illegale staatssteun was.
Or. en
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A9-0069/25

Amendement 25
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 275
Ontwerpresolutie

Amendement

275. stelt met bezorgdheid vast dat de
Commissie in haar antwoord op
schriftelijke vraag nr. 41, die tijdens de
hoorzitting van CONT van
17 oktober 2019 werd gesteld aan de
directeur-generaal van DG AGRI, als
volgt verklaart: “Overeenkomstig de EUwetgeving heeft degene die de grond
bewerkt aanspraak op betaling. De door
een begunstigde vermelde percelen moeten
op een bepaalde, door een lidstaat
vastgestelde referentiedatum, ter
beschikking staan van de landbouwer (...).
Wanneer de grond onder dwang is
ingenomen, betreft dit een rechtsstatelijke
kwestie waarop het justitieel apparaat van
de lidstaat dient te reageren. De Commissie
kan, indien nodig, de lidstaat bijstaan.
Bepaalde lidstaten hebben begunstigden
verzocht te bewijzen dat zij gerechtigd zijn
de grond te bewerken. Andere hebben dit
niet gedaan. Het is de taak van de lidstaten
deze kwestie te regelen”;

275. stelt met bezorgdheid vast dat de
Commissie het volgende verklaart21 ter:
“Overeenkomstig de EU-wetgeving heeft
degene die de grond bewerkt aanspraak op
betaling. De door een begunstigde
vermelde percelen moeten op een
bepaalde, door een lidstaat vastgestelde
referentiedatum, ter beschikking staan van
de landbouwer (...). Wanneer de grond
onder dwang is ingenomen, betreft dit een
rechtsstatelijke kwestie waarop het
justitieel apparaat van de lidstaat dient te
reageren. De Commissie kan, indien nodig,
de lidstaat bijstaan. Bepaalde lidstaten
hebben begunstigden verzocht te bewijzen
dat zij gerechtigd zijn de grond te
bewerken. Andere hebben dit niet gedaan.
Het is de taak van de lidstaten deze kwestie
te regelen”;

_________________
21 ter

Zie het antwoord op schriftelijke
vraag 41 van de vragenlijst aan
commissaris Hogan voor de hoorzitting in
CONT op 17 oktober 2019.
Or. en
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A9-0069/26

Amendement 26
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 283
Ontwerpresolutie

Amendement

283. is ermee ingenomen dat volgens het
antwoord van de Commissie op
schriftelijke vraag nr. 39, “voorlopige
gegevens erop wijzen dat het totale aantal
begunstigden in aanvraagjaar 2018 met
circa 28 % is toegenomen, van 364 153 tot
466 006. Het totaalbedrag is verhoogd met
53 %, van 390 miljoen EUR in 2017 tot
600 miljoen EUR in 2018” (gegevens
AGRIVIEW);

283. is ermee ingenomen dat volgens de
AGRIVIEW-gegevens van de
Commissie22 bis “voorlopige gegevens erop
wijzen dat het totale aantal begunstigden in
aanvraagjaar 2018 met circa 28 % is
toegenomen, van 364 153 tot 466 006. Het
totaalbedrag is verhoogd met 53 %, van
390 miljoen EUR in 2017 tot
600 miljoen EUR in 2018” (gegevens
AGRIVIEW);
_________________
22 bis

Zie het antwoord op schriftelijke
vraag 39 van de vragenlijst aan
commissaris Hogan voor de hoorzitting in
CONT op 17 oktober 2019.
Or. en
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A9-0069/27

Amendement 27
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 302
Ontwerpresolutie

Amendement

302. maakt zich zorgen over het feit dat
problematisch materiaal nog steeds niet
uit Palestijnse schoolboeken is verwijderd
en dat nog steeds niet effectief is
opgetreden tegen haatzaaierij en geweld
in schoolboeken; staat erop dat de lonen
van leraren en ambtenaren in de
onderwijssector die met middelen uit EUfondsen zoals Pegase worden
gefinancierd, gebruikt worden om
lesmateriaal samen te stellen en te
onderwijs te geven waarin de Unesconormen van vrede, tolerantie, samenleven
en geweldloosheid weerspiegeld worden,
in overeenstemming met het besluit van
de ministers van Onderwijs van de Unie
van 17 maart 2015 in Parijs en het besluit
van het Europees Parlement van 18 april
2018 over het verlenen van kwijting voor
de uitvoering van de algemene begroting
van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2016, afdeling III –
Commissie (2017/2136(DEC));

Schrappen

Or. en
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A9-0069/28

Amendement 28
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie
Verslag
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

A9-0069/2020

Ontwerpresolutie
Paragraaf 307 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
307 bis.
stelt bezorgd vast dat een
groot aantal contracten wordt toegewezen
aan een heel beperkt aantal nationale
ontwikkelingsagentschappen; stelt vast
dat de vijftig grootste contracten
(subsidies en aanbestedingen) en
delegatieovereenkomsten die sinds 2010
aan nationale agentschappen zijn
toegewezen, aan agentschappen van
slechts zeven nationaliteiten zijn gegund
met een sterke concentratie per land
(respectievelijk 42 %, 25 % en 17 % van
het totale bedrag werd toegewezen aan de
drie grootste begunstigden25 bis);
waarschuwt voor het risico van
hernationalisering van en een
toenemende invloed op het ontwikkelings, samenwerkings- en nabuurschapsbeleid
van de EU, wat in strijd is met de beoogde
grotere integratie van het extern beleid
van de Unie; dringt er bij de Commissie
op aan de toegang tot de pijlerbeoordeling
openbaar te maken; verzoekt de
Commissie de aanbestedings- en
gunningsprocedures te evalueren en te
versterken om concurrentieverstoring te
voorkomen tussen dit beperkte aantal
sterk gesubsidieerde nationale
agentschappen en andere publieke/private
entiteiten met een duidelijke Europese
roeping;
_________________
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25 bis

Zie het antwoord op en de bijlage bij
schriftelijke vraag 4 van de lijst met
vervolgvragen aan commissaris Mimica
voor de hoorzitting in CONT op
18 november 2019.
Or. en
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