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2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat de begroting voor 2017 

beïnvloed zal worden door de interne en 

externe uitdagingen op het gebied van 

veiligheid, dat ook de vorm kan aannemen 

van terroristische dreigingen of 

extremisme, en door de uitvoering van de 

gemeenschappelijke agenda tussen de Unie 

en de lidstaten, gericht op het waarborgen 

van een Europese ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid; benadrukt 

in dit verband het belang van de 

budgettaire instrumenten van de EU, zoals 

het Fonds voor interne veiligheid (ISF), om 

de belangrijkste uitdagingen aan te pakken 

en de grensoverschrijdende operationele 

samenwerking te versterken; 

9. onderstreept dat de begroting voor 2017 

beïnvloed zal worden door de interne en 

externe uitdagingen op het gebied van 

veiligheid, die ook de vorm kunnen 

aannemen van terroristische dreigingen of 

extremisme, en door de uitvoering van de 

gemeenschappelijke agenda tussen de Unie 

en de lidstaten, gericht op het waarborgen 

van een Europese ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid; benadrukt 

in dit verband het belang van de 

budgettaire instrumenten van de EU, zoals 

het Fonds voor interne veiligheid (ISF), om 

de belangrijkste uitdagingen aan te pakken, 

onder meer door middel van versterking 

van preventieve maatregelen en 
grensoverschrijdende operationele 

samenwerking; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. bevestigt zijn steun voor het 

internationale ITER-programma voor 

onderzoek en techniek en is vastbesloten te 

zorgen voor toereikende financiering 

ervan; is evenwel bezorgd dat dit 

programma te maken kan krijgen met 

verdere vertragingen en extra kosten, en 

dat dit negatieve gevolgen kan hebben 

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 aan het geactualiseerde 

betalings- en tijdschema; verwacht dat dit 

herziene plan zal worden meegenomen bij 

de voorbereiding van de ontwerpbegroting 

2017; dringt aan op een passend 

verantwoordingsmechanisme waarbij een 

duidelijk overzicht wordt gegeven van de 

omvang van de financiële middelen die 

worden uitgetrokken voor het 

internationale project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

29. dringt aan op een exitstrategie voor 

het ITER-programma voor onderzoek en 

techniek, omdat er na jaren van fusie-

onderzoek nog altijd meer energie in 

gestoken moet worden dan het oplevert en 

er al miljarden euro's zijn verspild en nog 

veel meer euro's zullen worden verspild, 

en is van oordeel dat er door stopzetting 

van dit programma aanzienlijke middelen 

zullen vrijkomen, die gebruikt kunnen 

worden om meer vaart te zetten achter de 

ontwikkeling van het onderzoek op het 

gebied van energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

29. bevestigt zijn steun voor het 

internationale ITER-programma voor 

onderzoek en techniek en is vastbesloten te 

zorgen voor toereikende financiering 

ervan; is evenwel bezorgd dat dit 

programma te maken kan krijgen met 

verdere vertragingen en extra kosten, en 

dat dit negatieve gevolgen kan hebben 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 aan 

het geactualiseerde betalings- en 
tijdschema; verwacht dat dit herziene plan 

zal worden meegenomen bij de 

voorbereiding van de ontwerpbegroting 

2017; dringt aan op een passend 

verantwoordingsmechanisme waarbij een 

duidelijk overzicht wordt gegeven van de 

omvang van de financiële middelen die 

worden uitgetrokken voor het 

internationale project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

29. bevestigt zijn steun voor het 

internationale ITER-programma voor 

onderzoek en techniek en is vastbesloten te 

zorgen voor toereikende financiering 

ervan; is evenwel bezorgd dat dit 

programma te maken kan krijgen met 

verdere vertragingen en extra kosten, en 

dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor 

de begroting van de Unie; neemt kennis 

van het feit dat de Commissie het nieuwe 

ITER-programma heeft verworpen, omdat 

zij van oordeel was dat dit programma 

onvoldoende "uitgerijpt" en "duidelijk" 

was; betreurt dat het plan niet aan het 

publiek of het Parlement is voorgelegd; 
dringt aan op een passend 

verantwoordingsmechanisme waarbij een 

duidelijk overzicht wordt gegeven van de 

omvang van de financiële middelen die 

worden uitgetrokken voor het 

internationale project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

is van oordeel dat de mogelijkheid om 

ITER-kredieten in de reserve te plaatsen, 

gelet op het feit dat er duidelijk sprake is 

van beheersfouten, niet verworpen moet 

worden zolang deugdelijk beheer niet kan 

worden gegarandeerd; 

Or. en 
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Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. bevestigt zijn steun voor het 

internationale ITER-programma voor 

onderzoek en techniek en is vastbesloten 

te zorgen voor toereikende financiering 

ervan; is evenwel bezorgd dat dit 

programma te maken kan krijgen met 

verdere vertragingen en extra kosten, en 

dat dit negatieve gevolgen kan hebben 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 aan 

het geactualiseerde betalings- en 

tijdschema; verwacht dat dit herziene plan 

zal worden meegenomen bij de 

voorbereiding van de ontwerpbegroting 

2017; dringt aan op een passend 

verantwoordingsmechanisme waarbij een 

duidelijk overzicht wordt gegeven van de 

omvang van de financiële middelen die 

worden uitgetrokken voor het 

internationale project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

29. is bezorgd dat het ITER-programma te 

maken kan krijgen met verdere 

vertragingen en extra kosten, en dat dit 

negatieve gevolgen kan hebben voor de 

begroting van de Unie; neemt kennis van 

het feit dat de Commissie het nieuwe 

ITER-programma heeft verworpen, omdat 

zij van oordeel was dat dit programma 

onvoldoende "uitgerijpt" en "duidelijk" 

was; betreurt dat het plan niet aan het 

publiek of het Parlement is voorgelegd; 
dringt aan op een passend 

verantwoordingsmechanisme waarbij een 

duidelijk overzicht wordt gegeven van de 

omvang van de financiële middelen die 

worden uitgetrokken voor het 

internationale project en waarbij het 

efficiënt gebruik ervan wordt beoordeeld; 

is van oordeel dat, gelet op het feit dat er 

duidelijk sprake is van beheersfouten, 

ITER-kredieten in de reserve moeten 

worden geplaatst zolang deugdelijk 

beheer niet kan worden gegarandeerd; 

Or. en 

 

 


