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 A8-0287/14 

Pozměňovací návrh  14 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10 a. vyzývá Komisi, aby poskytla 

řádnou podporu z rozpočtové položky 

„Odstranění úzkých míst, zlepšení 

interoperability železnic, doplnění 

chybějících spojení, a zlepšování 

přeshraničních úseků“ na výstavbu, 

vyznačování, údržbu a správu tras 

transevropské sítě cyklostezek EuroVelo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Pozměňovací návrh  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10 b. vyzývá Komisi, aby předložila v 

rámci rozpočtu na rok 2017 a 

odpovídajícími prostředky podpořila 

iniciativu, jejímž cílem bude poskytovat 

mladým Evropanům, kteří budou vybráni 

na základě výběrového řízení, poukazy na 

veřejnou dopravu; hlavním cílem takovéto 

iniciativy by bylo vyhodnotit 

proveditelnost a možný dopad širšího 

projektu, který by podporoval zejména 

mobilitu mladých lidí, aktivní pomoc EU 

mladým lidem a prosazování rovných 

příležitostí.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Pozměňovací návrh  16 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20 a. vyjadřuje znepokojení ohledně 

dalších možných zpoždění a dodatečných 

nákladů programu ITER i ohledně 

případných dopadů na rozpočet EU, 

zejména pokud jde o program v oblasti 

výzkumu a vývoje financovaný Unií; 

navrhuje, aby byly prostředky vloženy do 

rezervy a uvolněny až v případě, že 

aktualizovaný plán projektu dostatečně 

prokáže, že byly náležitě zohledněny 

doporučení Parlamentu; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Pozměňovací návrh  17 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Report A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20 b. poukazuje na obrovský rozdíl mezi 

finančními prostředky v rozpočtu Unii 

určenými na činnosti v oblasti atomové 

energie a prostředky na podporu pro 

energii z obnovitelných zdrojů 

orientovanou na budoucnost; je proto 

přesvědčen, že pokud by byl projekt ITER 

ukončen, uvolnily by se tolik potřebné 

prostředky, které by mohly být použity na 

investice do již funkčních technologií 

obnovitelných zdrojů energie; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Pozměňovací návrh  18 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 - všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20 c. je přesvědčen o tom, že rozpočtová 

položka Euratomu na jaderné štěpení 

a radiační ochranu by měla být 

přesměrována na vyřazování jaderných 

elektráren z provozu; je přesvědčen o tom, 

že prostředky na jaderné aktivity 

Společného výzkumného střediska by 

měly být použity výlučně na činnosti 

potřebné k provádění záruk; 

Or. en 

 


