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19.10.2016 A8-0287/14 

Alteração  14 

Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Convida a Comissão a prestar um 

apoio adequado a título da rubrica 

orçamental «Eliminar os 

estrangulamentos, reforçar a 

interoperabilidade ferroviária, colmatar 

as ligações em falta e melhorar os troços 

transfronteiriços» para a construção, 

sinalização, manutenção e gestão dos 

itinerários da rede transeuropeia de 

ciclovias EuroVelo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Alteração  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Solicita à Comissão que apresente, 

no âmbito do orçamento de 2017 e com 

dotações adequadas, uma iniciativa 

destinada a fornecer títulos de transporte 

público a jovens europeus selecionados na 

sequência de um concurso; um dos 

principais objetivos desta iniciativa 

consiste em avaliar a viabilidade e o 

potencial impacto de um regime mais 

geral em prol, nomeadamente, da 

mobilidade dos jovens, da sensibilização 

da juventude da UE e da promoção da 

igualdade de oportunidades; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Alteração  16 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Manifesta a sua preocupação com 

eventuais atrasos e custos suplementares 

do programa ITER e com os seus 

potenciais impactos no orçamento da 

União, em especial para outros 

programas de I&D financiados pela 

União; propõe que as dotações sejam 

colocadas na reserva e que apenas sejam 

libertadas se o plano atualizado do projeto 

mostrar de forma clara que as 

recomendações do Parlamento foram 

tidas em conta; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Alteração  17 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-B. Chama à atenção para a enorme 

discrepância existente no orçamento da 

União entre o financiamento destinado às 

atividades nucleares e o apoio às energias 

renováveis orientadas para o futuro; 

considera, por conseguinte, que o 

abandono do projeto ITER libertaria 

recursos bastante necessários, que 

poderiam ser utilizados para investir em 

tecnologias já utilizadas no domínio das 

energias renováveis; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Alteração  18 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0287/2016 

Jens Geier 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-C. Manifesta a convicção de que a 

rubrica orçamental da Euratom relativa à 

cisão nuclear e à proteção contra 

radiações deve ser reorientada para o 

desmantelamento das centrais nucleares; 

na mesma perspetiva, entende que as 

dotações destinadas a atividades 

nucleares do Centro de Investigação 

Comum devem ser usadas apenas para 

atividades necessárias à aplicação das 

salvaguardas; 

Or. en 

 


