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6. 3. 2015 A8-0027/3 

Pozměňovací návrh  3 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyjadřuje silné pochybnosti, pokud jde 

o přerozdělení prostředků z Horizontu 

2020 a z Nástroje pro propojení Evropy s 

cílem vytvořit záruční fond, a domnívá se, 

že by měly být navrženy jiné způsoby 

financování, včetně většího využití 

stávajících rozpětí; 

Or. en 
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6. 3. 2015 A8-0027/4 

Pozměňovací návrh  4 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vybízí zejména Komisi, aby 

přesměrovala výdaje v rámci politik 

soudržnosti směrem k jasnějším prioritám 

v oblasti úspor energie a obnovitelné 

energie, přírody a biologické rozmanitosti 

a zelené infrastruktury; 

Or. en 
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6. 3. 2015 A8-0027/5 

Pozměňovací návrh  5 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vybízí zejména Komisi, aby více 

podporovala environmentální opatření 

v odvětví zemědělství, aby podporu 

infrastruktury zaměřovala na udržitelnou 

infrastrukturu a aby prostřednictvím 

rozpočtu obecně upřednostňovala činnosti 

týkající se životního prostředí a změny 

klimatu; 

Or. en 
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6. 3. 2015 A8-0027/6 

Pozměňovací návrh  6 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. je znepokojen tím, že neexistují 

kritéria pro výběr projektů slučitelných s 

problémy v oblasti udržitelného rozvoje; je 

přesvědčen, že stanovení takových kritérií 

by skutečně podpořilo nezbytnou přeměnu 

evropského hospodářství na zelenější, 

udržitelnější a konkurenceschopnější 

hospodářství s kvalitními a lépe 

chráněnými pracovními místy; 

Or. en 

 

 


