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19.10.2016 A8-0287/14 

Ændringsforslag  14 

Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. opfordrer Kommissionen til at yde 

passende støtte fra budgetposten "Fjerne 

flaskehalse, forbedre jernbanernes 

interoperabilitet, slå bro over manglende 

forbindelser og forbedre 

grænseoverskridende strækninger" til 

anlæggelse, skiltning, vedligeholdelse og 

forvaltning i forbindelse med det 

transeuropæiske EuroVelo-cykelnetværk; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Ændringsforslag  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10b. opfordrer Kommissionen til – 

under 2017-budgettet og med 

tilstrækkelige bevillinger – at fremlægge 

et initiativ, der sigter mod at tildele 

vouchers til offentlig transport til unge 

europæere, der er udvalgt på grundlag af 

en konkurrence; mener, at et centralt mål 

for et sådant initiativ ville være at vurdere 

gennemførligheden og de potentielle 

virkninger af en mere generel 

mobilitetsordning, især for unge, øge 

kommunikationen med EU's unge og 

fremme lige muligheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. er imidlertid bekymret over 

eventuelle yderligere forsinkelser og 

øgede omkostninger i forbindelse med 

ITER-programmet samt over de 

potentielle relaterede konsekvenser for 

Unionens budget, navnlig for så vidt 

angår andre FoU-programmer, som 

finansieres af Unionen; foreslår at opføre 

bevillinger i reserven, som kun skal 

frigives, hvis den ajourførte projektplan 

fremlægger tilstrækkelige beviser for, at 

Parlamentets henstillinger er blevet taget 

behørigt i betragtning; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Ændringsforslag  17 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20b. understreger den enorme forskel 

mellem midlerne til nukleare aktiviteter i 

EU-budgettet og støtten til 

fremtidsorienterede vedvarende 

energikilder; mener derfor, at opgivelse af 

ITER-projektet ville frigive de meget 

tiltrængte midler, som kunne bruges til 

investeringer i allerede fungerende 

teknologier inden for vedvarende energi; 

Or. en 



 

AM\1107447DA.docx  PE589.711v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

19.10.2016 A8-0287/18 

Ændringsforslag  18 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0287/2016 

Jens Geier 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner 

2016/2047(BUD) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20c. mener, at budgetposten for 

Euratom vedrørende nuklear fission og 

strålingsbeskyttelse bør omlægges hen 

imod afvikling af atomkraftværker; mener 

desuden, at bevillingerne til Det Fælles 

Forskningscenters nukleare aktiviteter 

udelukkende bør anvendes til aktiviteter, 

der er nødvendige med henblik på at 

gennemføre kontrolforanstaltninger; 

Or. en 

 


