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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/14 

Τροπολογία  14 

Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10 α. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει 

την απαιτούμενη υποστήριξη από τη 

γραμμή του προϋπολογισμού «Εξάλειψη 

των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της 

διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, 

γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και 

βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων» για 

την κατασκευή, τη σήμανση, τη 

συντήρηση και τη διαχείριση των 

διαδρόμων του διευρωπαϊκού δικτύου 

ποδηλατοδρόμων EuroVelo· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/15 

Τροπολογία  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10 β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 

στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 

2017 και με επαρκείς πιστώσεις, 

πρωτοβουλία για την παροχή δελτίων 

δωρεάν δημόσιων μεταφορών σε νέους 

Ευρωπαίους που θα επιλεγούν βάσει 

διαγωνισμού· κύριος στόχος της 

πρωτοβουλίας αυτής θα είναι η 

αξιολόγηση της σκοπιμότητας και του 

δυνητικού αντικτύπου ενός περισσότερο 

γενικευμένου καθεστώτος υπέρ, 

ιδιαίτερα, της κινητικότητας των νέων, 

της προσέγγισης των νέων από την ΕΕ 

και της προώθησης της ισότητας 

ευκαιριών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/16 

Τροπολογία  16 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20 α. εκφράζει ανησυχία σχετικά με 

ενδεχόμενες περαιτέρω καθυστερήσεις 

και πρόσθετο κόστος του προγράμματος 

ITER, καθώς και για τις σχετικές 

δυνητικές επιπτώσεις στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, και ιδίως σε 

άλλα προγράμματα Ε&A που 

χρηματοδοτούνται από την Ένωση· 

προτείνει να εγγραφούν στο αποθεματικό 

πιστώσεις που θα αποδεσμευθούν μόνο 

εφόσον το επικαιροποιημένο σχέδιο 

προγράμματος αποδεικνύει 

ικανοποιητικά ότι οι συστάσεις του 

Κοινοβουλίου έχουν ληφθεί δεόντως 

υπόψη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/17 

Τροπολογία  17 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20 β. υπογραμμίζει την τεράστια 

διαφορά ανάμεσα στη χρηματοδότηση 

πυρηνικών δραστηριοτήτων από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και στην 

υποστήριξη προς μελλοντοστραφείς 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εκτιμά 

συνεπώς ότι η εγκατάλειψη του σχεδίου 

ITER θα απελευθερώσει πολύτιμες 

πιστώσεις που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε ήδη 

λειτουργούσες τεχνολογίες ανανεώσιμων 

πηγών ενεργείας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/18 

Τροπολογία  18 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20 γ. πιστεύει ότι η γραμμή του 

προϋπολογισμού της Euratom σχετικά με 

την πυρηνική σχάση και την 

ακτινοπροστασία θα πρέπει να 

αναπροσανατολιστεί προς τον 

παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών· 

παρομοίως, πιστεύει ότι οι πιστώσεις για 

πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

δραστηριότητες που απαιτούνται για την 

εφαρμογή διασφαλίσεων· 

Or. en 

 


