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6.3.2015 A8-0027/3 

Изменение  3 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0027/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ 

2015/2008(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8а. изразява силни съмнения във 

връзка с преразпределянето на 

бюджетни средства от 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа с цел създаването 

на гаранционния фонд и счита, че 

следва да бъдат предложени други 

варианти за осигуряване на 

финансиране, в т.ч. по-широко 

използване на наличните маржове; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Изменение  4 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0027/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ 

2015/2008(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  

 

7а. приканва в частност Комисията 

да пренасочи разходите по линия на 

политиките на сближаване към по-

ясни приоритети за енергоспестяване 

и възобновяеми енергийни източници, 

за природно и биологично 

разнообразие, както и за 

екологосъобразна инфраструктура; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Изменение  5 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0027/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ 

2015/2008(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7б. приканва в частност Комисията 

да окаже по-силна подкрепа за 

действията в областта на околната 

среда в селскостопанския сектор, да 

съсредоточи своята 

инфраструктурна подкрепа върху 

устойчивите инфраструктури и да 

даде предимство на дейностите, 

свързани с околната среда и 

изменението на климата като цяло в 

целия бюджет; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Изменение  6 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0027/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ 

2015/2008(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9а. изразява загриженост във връзка с 

липсата на критерии за подбора на 

проекти, които да са съвместими с 

предизвикателствата на 

устойчивото развитие; счита, че 

определянето на такива критерии 

действително би подкрепило 

необходимото преобразуване на 

европейската икономика в по-

екологосъобразна, по-устойчива и по-

конкурентоспособна икономика с 

качествени, по-добре защитени 

работни места; 

Or. en 

 

 


