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6.3.2015 A8-0027/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 

2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. vyjadruje veľké pochybnosti, pokiaľ 

ide o prerozdelenie prostriedkov z 

programu Horizont 2020 a Nástroja na 

prepájanie Európy s cieľom vytvoriť 

záručný fond, a domnieva sa, že je 

potrebné navrhnúť ďalšie spôsoby 

financovania vrátane väčšieho využívania 

existujúcich rozpätí; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 

2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  

 

7a. vyzýva najmä Komisiu, aby 

presmerovala výdavky v rámci politík 

súdržnosti na jasnejšie priority týkajúce sa 

úspor energie a energií z obnoviteľných 

zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj 

ekologickej infraštruktúry; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 

2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7b. vyzýva najmä Komisiu, aby väčšmi 

podporovala environmentálne opatrenia v 

sektore poľnohospodárstva, aby 

zameriavala svoju podporu infraštruktúry 

na trvalo udržateľnú infraštruktúru a aby 

vo všeobecnosti uprednostňovala v rámci 

celého rozpočtu činnosti v oblasti 

životného prostredia a zmeny klímy; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 

2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

neexistenciou kritérií na výber projektov, 

ktoré by boli v súlade s výzvami trvalo 

udržateľného rozvoja; domnieva sa, že 

vymedzenie takýchto kritérií by skutočne 

podporovalo potrebnú transformáciu 

európskeho hospodárstva smerom 

k ekologickejšej, udržateľnejšej a 

konkurencieschopnejšej ekonomike s 

kvalitnými a lepšie chránenými 

pracovnými miestami; 

Or. en 

 

 


