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6.3.2015 A8-0027/3 

Módosítás  3 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. komoly kétségeinek ad hangot a 

Horizont 2020 és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz a 

garancialap felállítását szolgáló 

átcsoportosításai kapcsán, és úgy véli, 

hogy más finanszírozási forrásokat kell 

keresni, ideértve a meglévı tartalékok 

fokozottabb felhasználását; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Módosítás  4 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  

 

7a. felkéri a Bizottságot különösen arra, 

hogy a kohéziós politikai elıirányzatokat 

csoportosítsa át az energiamegtakarítással 

és a megújuló energiaforrásokkal, a 

természetvédelemmel és a biológiai 

sokszínőséggel, valamint a környezetbarát 

infrastruktúrákkal kapcsolatos 

egyértelmőbb prioritásokhoz; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Módosítás  5 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7b. felkéri a Bizottságot különösen arra, 

hogy nyújtson nagyobb támogatást a 

környezetvédelmi fellépések számára a 

mezıgazdaságban, az infrastruktúrával 

kapcsolatos támogatást összpontosítsa a 

fenntartható infrastruktúrára és a 

költségvetésben általánosságban kiemelt 

kérdésként kezelje a környezetvédelemmel 

és éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépéseket; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Módosítás  6 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2015/2008(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. aggasztja a fenntartható fejlıdés 

kihívásaival összeegyeztethetı projektekre 

vonatkozó kiválasztási kritériumok 

hiánya; úgy véli, hogy az ilyen 

kritériumok meghatározása érdemben 

támogatná az európai gazdaság 

elengedhetetlen átalakítását, hogy még 

inkább környezetbarát, fenntarthatóbb és 

versenyképesebb gazdasággá váljon, 

amely minıségi és jobban védett 

munkahelyeket biztosít; 

Or. en 

 

 


