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19.10.2016 A8-0287/14 

Predlog spremembe  14 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poziva Komisijo, naj iz 

proračunske vrstice „Odpravljanje ozkih 

grl, izboljšanje interoperabilnosti 

železniškega sistema, vzpostavitev 

manjkajočih povezav in izboljšanje 

čezmejnih odsekov“ zagotovi ustrezno 

podporo za izgradnjo, označevanje, 

vzdrževanje in upravljanje poti 

vseevropske kolesarske mreže; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Predlog spremembe  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. poziva Komisijo, naj v sklopu 

proračuna za leto 2017 predstavi pobudo, 

ki bi imela na razpolago ustrezna 

sredstva, njen cilj pa bi bil mladim 

Evropejcem, izbranim z natečajem, 

podeliti kupone za javni promet; osrednji 

cilj te pobude bi bil oceniti izvedljivost in 

morebitne posledice bolj generalizirane 

sheme, s katero bi se zagotavljala 

predvsem mobilnost mladih, povečevala 

prepoznavnost EU med mladino ter 

spodbujale enake možnosti; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Predlog spremembe  16 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. je zaskrbljen zaradi morebitnih 

nadaljnjih zamud in dodatnih stroškov 

programa ITER, pa tudi zaradi 

morebitnih posledic za proračun Unije, 

predvsem za druge programe na področju 

raziskav in razvoja, ki jih financira Unija; 

predlaga, da se proračunska sredstva 

prenesejo v rezervo in sprostijo samo, če 

bo posodobljeni projektni načrt vseboval 

zadostne dokaze, da so bila priporočila 

Parlamenta ustrezno upoštevana; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Predlog spremembe  17 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20b. opozarja na veliko razhajanje med 

financiranjem jedrskih dejavnosti v 

proračunu Unije in podporo obnovljivi 

energiji, usmerjeni v prihodnost; je zato 

prepričan, da bi opustitev projekta ITER 

sprostila zelo potrebna sredstva, ki bi jih 

lahko uporabili za naložbe v že delujoče 

tehnologije obnovljivih virov energije; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Predlog spremembe  18 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20c. meni, da bi morali proračunska 

sredstva v vrstici „Euratom – Jedrska 

fisija in zaščita pred sevanjem“ nameniti 

za razgradnjo jedrskih elektrarn; v skladu 

s tem je prepričan, da bi morali sredstva 

za jedrske raziskave skupnega 

raziskovalnega središča uporabljati samo 

za dejavnosti, ki so nujne za izvajanje 

nadzornih ukrepov; 

Or. en 

 

 


