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19.10.2016 A8-0287/14 

Amendement  14 

Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. roept de Commissie op te zorgen 

voor afdoende steun van de begrotingslijn 

"Het wegwerken van knelpunten, de 

interoperabiliteit van de spoorwegen 

bevorderen, het opheffen van missing 

links en het verbeteren van 

grensoverschrijdende tracés" voor de 

aanleg, de bewegwijzering, het onderhoud 

en het beheer van het Trans-Europese 

EuroVelo fietsnetwerk; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Amendement  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. verzoekt de Commissie op de 

begroting 2017 een initiatief te 

presenteren om vouchers voor het 

openbaar vervoer aan te bieden aan jonge 

Europeanen die zijn uitgekozen via een 

prijsvraag, en dit initiatief te voorzien van 

toereikende kredieten; wijst erop dat een 

dergelijk initiatief er met name op gericht 

is de haalbaarheid en potentiële effecten 

te beoordelen van een algemenere 

regeling ten behoeve van met name 

mobiliteit van de jeugd, het bereiken van 

de jeugd in de EU en de bevordering van 

gelijke kansen; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Amendement  16 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. is bezorgd over mogelijke verdere 

vertragingen en extra kosten van het 

ITER-programma alsook over de 

potentiële gevolgen daarvan voor de 

begroting van de Unie, met name voor 

andere door de Unie gefinancierde O&O-

programma's; stelt voor om kredieten in 

de reserve te plaatsen en deze pas vrij te 

maken indien het geactualiseerde 

projectplan voldoende bewijs levert dat 

terdege rekening is gehouden met de 

aanbevelingen van het Parlement; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Amendement  17 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 ter. onderstreept de enorme 

discrepantie tussen de financiering van 

nucleaire activiteiten in de begroting van 

de Unie en de steun voor toekomstgerichte 

hernieuwbare energie; is daarom van 

mening dat door het opgeven van het 

ITER-project dringend noodzakelijke 

middelen vrijkomen die zouden kunnen 

worden gebruikt voor investeringen in 

reeds goed werkende technologie op het 

gebied van hernieuwbare energie; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Amendement  18 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 quater. is van mening dat de 

Euratom-begrotingslijn voor kernsplijting 

en stralingsbescherming moet worden 

omgevormd tot een lijn voor de 

ontmanteling van kerncentrales; is in 

dezelfde geest van mening dat de 

kredieten voor de nucleaire activiteiten 

van het Gemeenschappelijk Centrum voor 

Onderzoek alleen mogen worden gebruikt 

voor activiteiten die nodig zijn voor de 

tenuitvoerlegging van 

veiligheidsmaatregelen; 

Or. en
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