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19.10.2016 A8-0287/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10 a. vyzýva Komisiu, aby poskytla 

primeranú podporu z rozpočtového riadku 

„Odstránenie prekážok, zlepšenie 

interoperability železníc, vytvorenie 

chýbajúcich prepojení a skvalitnenie 

cezhraničných úsekov“ na výstavbu, 

označovanie a správu ciest transeurópskej 

siete cyklistických trás EuroVelo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10 b. vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na 

rok 2017 a s primeranými rozpočtovými 

prostriedkami predstavila iniciatívu 

zameranú na poskytovanie cestovných 

poukážok pre verejnú dopravu pre 

mladých Európanov vybraných na 

základe súťaže; hlavným cieľom tejto 

iniciatívy by bolo posúdiť 

uskutočniteľnosť a potenciál 

všeobecnejšieho systému zameraného 

predovšetkým na podporu mobility 

mládeže, dosah na mládež EÚ a podporu 

rovnakých príležitostí; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20 a. je znepokojený možnými ďalšími 

omeškaniami a dodatočnými nákladmi 

programu ITER, ako aj súvisiacim 

možným dosahom na rozpočet Únie, 

najmä na iné programy v oblasti výskumu 

a vývoja financované Úniou; navrhuje, 

aby sa rozpočtové prostriedky zapísali do 

rezervy, ktorá sa uvoľní len vtedy, ak 

aktualizovaný plán projektu poskytne 

dostatočné dôkazy o tom, že odporúčania 

Parlamentu boli riadne zohľadnené; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20 b. zdôrazňuje obrovský rozdiel medzi 

financovaním jadrových činností z 

rozpočtu Únie a podporou pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov zameranú na 

budúcnosť; domnieva sa preto, že 

odstúpením od projektu ITER by sa 

uvoľnili veľmi potrebné zdroje, ktoré by 

sa mohli použiť na investície do už 

existujúcich technológií obnoviteľnej 

energie; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20 c. domnieva sa, že rozpočtová 

položka Euratomu týkajúca sa jadrového 

štiepenia a ochrany pred žiarením by sa 

mala presmerovať do vyraďovanie 

jadrových elektrární z prevádzky; rovnako 

sa domnieva, že rozpočtové prostriedky na 

jadrové činnosti Spoločného výskumného 

centra by sa mali používať iba na činnosti 

potrebné na uskutočňovanie 

bezpečnostných opatrení; 

Or. en


