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21.10.2015 A8-0298/12 

Amendement  12 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. besluit om ook maatregelen te nemen 

met betrekking tot de aanhoudende crisis 

die de Europese landbouwers treft, met 

name in de zuivelsector, en om in zijn 

standpunt over de begroting 2016 reeds het 

bedrag van 500 miljoen EUR aan 

noodsteunmaatregelen op te nemen die de 

Commissie heeft aangekondigd; vertrouwt 

erop dat de Commissie in haar nota van 

wijzigingen nr. 2/2016 de precieze 

begrotingslijnen zal vaststellen waarvoor 

de kredieten in dit verband moeten worden 

verhoogd; is ingenomen met het besluit 

van de Commissie om de ongebruikte 

kredieten van de crisisreserve over te 

dragen van de begroting 2015 naar de 

begroting 2016, en merkt op dat deze niet-

bestede middelen zullen worden gebruikt 

voor terugbetalingen aan de begunstigden 

van rechtstreekse betalingen zoals 

bepaald in Verordening (EU) 

nr. 1306/2013; 

6. besluit om ook maatregelen te nemen 

met betrekking tot de aanhoudende crisis 

die de Europese landbouwers treft, met 

name in de zuivelsector, en om in zijn 

standpunt de aanvullende middelen voor 

de begroting 2016 op te nemen die 

bijdragen aan het bedrag van 

500 miljoen EUR aan 

noodsteunmaatregelen die de Commissie 

heeft aangekondigd; vertrouwt erop dat de 

Commissie in haar nota van wijzigingen 

nr. 2/2016 de precieze begrotingslijnen zal 

vaststellen waarvoor en in welke mate de 

kredieten in dit verband moeten worden 

verhoogd; herinnert eraan dat bij het niet 

nemen van maatregelen zoals 

aanbodbeheersing de noodsteun 

ondoeltreffend zal blijken voor het 

oplossen van de huidige onhoudbaarheid 

van de landbouwmarkten, terwijl reeds is 

gebleken dat de gebruikmaking van 

verouderde instrumenten voor de uitvoer 

van structurele overschotten schadelijk is 

voor de markten en landbouwers in 

ontwikkelingslanden; is daarom van 

mening dat aanvullende middelen niet 

mogen leiden tot een toename van de 

uitvoer van de EU naar 

ontwikkelingslanden tegen prijzen die 

nadelig zijn voor de markten en het 

levensonderhoud in die landen; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Amendement  13 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. betreurt dat de 

deskundigengroepen van de Commissie 

niet neutraal zijn omdat ze in hoge mate 

worden gedomineerd door zakelijke 

belangen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Amendement  14 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. bevestigt zijn steun voor het ITER-

programma en is vastbesloten te zorgen 

voor passende financiering ervan; is 

evenwel bezorgd over mogelijke verdere 

vertragingen en extra kosten van dit 

programma alsook over de potentiële 

gevolgen hiervan voor de begroting van de 

Unie; betreurt dan ook dat het niet in staat 

was het niveau van de ITER-kredieten voor 

2016 te toetsen met het geactualiseerde 

betalings- en tijdschema, dat pas in 

november 2015 in de ITER-Raad zal 

worden gepresenteerd; verwacht evenwel 

dat dit herziene plan in voldoende mate zal 

kunnen aantonen dat de aanbevelingen die 

het Parlement in de betreffende 

kwijtingsresolutie
8
 voor 2013 heeft gedaan, 

naar behoren in aanmerking zijn genomen 

en dat de financiële soliditeit en de 

efficiëntie van de uitgaven zullen worden 

gegarandeerd; wil deze kwestie tijdens het 

begrotingsoverleg 2016 aankaarten; 

benadrukt bovendien dat er volledige 

transparantie moet bestaan over het gebruik 

van bijdragen van "Fusion for Energy" 

voor het ITER-programma; dringt aan op 

een passend verantwoordingsmechanisme 

waarbij een duidelijk overzicht wordt 

gegeven van de omvang van de financiële 

middelen die worden uitgetrokken voor het 

internationaal project en waarbij het 

20. is bezorgd over de te verwachten 

verdere vertragingen en extra kosten van 

het ITER-programma alsook over de 

potentiële gevolgen hiervan voor de 

begroting van de Unie; betreurt dan ook dat 

het niet in staat was het niveau van de 

ITER-kredieten voor 2016 te toetsen met 

het geactualiseerde betalings- en 

tijdschema, dat pas in november 2015 in de 

ITER-Raad zal worden gepresenteerd; is 

bezorgd dat dit herziene plan niet in 

voldoende mate zal kunnen aantonen dat 

de aanbevelingen die het Parlement in de 

betreffende kwijtingsresolutie voor 2013 

heeft gedaan, naar behoren in aanmerking 

zijn genomen en dat de financiële soliditeit 

en de efficiëntie van de uitgaven zullen 

worden gegarandeerd; wil deze kwestie 

tijdens het begrotingsoverleg 2016 

aankaarten; benadrukt bovendien dat er 

volledige transparantie moet bestaan over 

het gebruik van bijdragen van "Fusion for 

Energy" voor het ITER-programma; dringt 

aan op een passend 

verantwoordingsmechanisme waarbij een 

duidelijk overzicht wordt gegeven van de 

omvang van de financiële middelen die 

worden uitgetrokken voor het 

internationaal project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 
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efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

Resolutie van het Europees Parlement van 

29 april 2015 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit 

over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2015)0168). 

Resolutie van het Europees Parlement van 

29 april 2015 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit 

over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Amendement  15 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. bevestigt zijn steun voor het ITER-

programma en is vastbesloten te zorgen 

voor passende financiering ervan; is 

evenwel bezorgd over mogelijke verdere 

vertragingen en extra kosten van dit 

programma alsook over de potentiële 

gevolgen hiervan voor de begroting van de 

Unie; betreurt dan ook dat het niet in staat 

was het niveau van de ITER-kredieten voor 

2016 te toetsen met het geactualiseerde 

betalings- en tijdschema, dat pas in 

november 2015 in de ITER-Raad zal 

worden gepresenteerd; verwacht evenwel 

dat dit herziene plan in voldoende mate zal 

kunnen aantonen dat de aanbevelingen die 

het Parlement in de betreffende 

kwijtingsresolutie
8
 voor 2013 heeft gedaan, 

naar behoren in aanmerking zijn genomen 

en dat de financiële soliditeit en de 

efficiëntie van de uitgaven zullen worden 

gegarandeerd; wil deze kwestie tijdens het 

begrotingsoverleg 2016 aankaarten; 

benadrukt bovendien dat er volledige 

transparantie moet bestaan over het gebruik 

van bijdragen van "Fusion for Energy" 

voor het ITER-programma; dringt aan op 

een passend verantwoordingsmechanisme 

waarbij een duidelijk overzicht wordt 

gegeven van de omvang van de financiële 

middelen die worden uitgetrokken voor het 

internationaal project en waarbij het 

20. bevestigt zijn steun voor het ITER-

programma en is vastbesloten te zorgen 

voor passende financiering ervan; is 

evenwel bezorgd over mogelijke verdere 

vertragingen en extra kosten van dit 

programma alsook over de potentiële 

gevolgen hiervan voor de begroting van de 

Unie; betreurt dan ook dat het niet in staat 

was het niveau van de ITER-kredieten voor 

2016 te toetsen met het geactualiseerde 

betalings- en tijdschema, dat pas in 

november 2015 in de ITER-Raad zal 

worden gepresenteerd; verwacht evenwel 

dat dit herziene plan in voldoende mate zal 

kunnen aantonen dat de aanbevelingen die 

het Parlement in de betreffende 

kwijtingsresolutie
8
 voor 2013 heeft gedaan, 

naar behoren in aanmerking zijn genomen 

en dat de financiële soliditeit en de 

efficiëntie van de uitgaven zullen worden 

gegarandeerd; wil deze kwestie tijdens het 

begrotingsoverleg 2016 aankaarten; 

benadrukt bovendien dat er volledige 

transparantie moet bestaan over het gebruik 

van bijdragen van "Fusion for Energy" 

voor het ITER-programma; dringt aan op 

een passend verantwoordingsmechanisme 

waarbij een duidelijk overzicht wordt 

gegeven van de omvang van de financiële 

middelen die worden uitgetrokken voor het 

internationaal project en waarbij het 
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efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

Resolutie van het Europees Parlement van 

29 april 2015 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit 

over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2015)0168). 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

stelt voor om kredieten in de reserve te 

plaatsen en deze pas vrij te maken indien 

het geactualiseerde projectplan dat in 

november 2015 gepresenteerd moet 

worden voldoende bewijs levert dat ter 

dege rekening is gehouden met de 

aanbevelingen van het Parlement; 

 Resolutie van het Europees Parlement van 

29 april 2015 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit 

over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Onderneming voor 

ITER en de ontwikkeling van fusie-energie 

voor het begrotingsjaar 2013 (Aangenomen 

teksten, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Amendement  16 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. is verontrust over de recente 

bevestiging door onder meer de Duitse 

regering dat noch het tijdschema, noch 

het bestedingsplan voor ITER, dat reeds 

naar boven is bijgesteld, realistisch zijn; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Amendement  17 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 ter. onderstreept de enorme 

discrepantie tussen de financiering van 

nucleaire activiteiten in de EU-begroting 

en de steun voor toekomstgerichte 

hernieuwbare energie; is daarom van 

mening dat door het stopzetten van het 

ITER-project dringend noodzakelijke 

middelen zouden vrijkomen die zouden 

kunnen worden gebruikt voor 

investeringen in technologie op het gebied 

van hernieuwbare energie die zijn 

werking reeds heeft bewezen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Amendement  18 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 quater 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 quater. is van mening dat de Euratom-

begrotingslijn voor kernsplijting en 

stralingsbescherming moet worden 

herzien en gericht moet worden op de 

ontmanteling van kerncentrales en dat in 

het verlengde hiervan de kredieten voor 

nucleaire activiteiten van het 

gemeenschappelijk centrum voor 

onderzoek slechts gebruikt mogen worden 

voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van 

beschermingsmaatregelen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Amendement  19 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. bestemt een deel van de kredieten voor 

de normalisatie van de financiële 

verslaggeving en controle, en dringt aan op 

de uitvoering van de aanbevelingen in het 

verslag-Maystadt betreffende de taken en 

verantwoordelijkheden van de European 

Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG), waarmee tevens de invloed van 

de Europese Unie in het proces van het 

vaststellen van internationale accountancy-

normen zal worden vergroot; 

21. bestemt een deel van de kredieten voor 

de normalisatie van de financiële 

verslaggeving en controle, en dringt aan op 

de uitvoering van de aanbevelingen in het 

verslag-Maystadt betreffende de taken en 

verantwoordelijkheden van de European 

Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG), waarmee tevens de invloed van 

de Europese Unie in het proces van het 

vaststellen van internationale accountancy-

normen zal worden vergroot; is daarnaast 

bezorgd over de aanzienlijke EU-

financiering voor de IFRS Foundation, 

zonder dat daar de nodige verbeteringen 

op het gebied van controleerbaarheid, 

transparantie en democratie tegenover 

staan; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Amendement  20 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is ingenomen met het voorstel van de 

Commissie voor een omvattend pakket 

noodmaatregelen voor een bedrag van 

500 miljoen EUR ter ondersteuning van de 

Europese landbouwers, met name voor de 

zuivelsector die kampt met dalende prijzen 

en een grotere melkproductie; benadrukt 

dat de gevolgen het grootst zijn in 

afgelegen gebieden waar het sociaal-

economische belang van de zuivelsector 

buiten kijf staat; neemt dit bedrag in zijn 

lezing op als steunbetuiging aan de 

aankondiging van de Commissie, en kijkt 

uit naar de volledige opname tijdens het 

begrotingsoverleg op basis van de nota van 

wijzigingen; benadrukt dat dit pakket een 

aanvulling vormt op de reeks maatregelen 

die erop gericht zijn de verliezen en 

langetermijngevolgen op te vangen die de 

Europese landbouwers ondervinden door 

het Russische invoerverbod op 

landbouwproducten, beseffende dat 

Rusland tot nu toe de op een na 

belangrijkste bestemming is voor de 

uitvoer van landbouwproducten uit de 

Unie; 

28. neemt kennis van het voorstel van de 

Commissie voor een omvattend pakket 

noodmaatregelen voor een bedrag van 

500 miljoen EUR ter ondersteuning van de 

Europese landbouwers, met name voor de 

zuivelsector die kampt met dalende prijzen 

en een grotere melkproductie; benadrukt 

dat de gevolgen het grootst zijn in 

afgelegen gebieden waar het sociaal-

economische belang van de zuivelsector 

buiten kijf staat; neemt dit bedrag in zijn 

lezing op, en kijkt uit naar de volledige 

opname tijdens het begrotingsoverleg op 

basis van de nota van wijzigingen; 

herinnert eraan dat bij het niet nemen van 

maatregelen zoals aanbodbeheersing de 

noodsteun ondoeltreffend zal blijken voor 

het oplossen van de huidige 

onhoudbaarheid van de 

landbouwmarkten, en dat daarbij het 

gevaar bestaat van verdergaande dumping 

van EU-landbouwproducten in 

ontwikkelingslanden; benadrukt dat dit 

pakket een aanvulling vormt op de reeks 

maatregelen die erop gericht zijn de 

verliezen en langetermijngevolgen op te 

vangen die de Europese landbouwers 

ondervinden door het Russische 

invoerverbod op landbouwproducten, 

beseffende dat Rusland tot nu toe de op een 

na belangrijkste bestemming is voor de 
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uitvoer van landbouwproducten uit de 

Unie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Amendement  21 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. is van mening dat uitvoerrestituties 

de handel verstoren en in strijd zijn met 

de ontwikkelingsdoelstellingen van de 

EU; steunt daarom de volledige 

afschaffing ervan; 

Or. en 

 

 


