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Ændringsforslag  3 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 – Sektion III 

2015/2008(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. udtrykker stærk tvivl om 

omfordelingerne fra Horisont 2020 og 

Connecting Europe-faciliteten med 

henblik på oprettelse af en garantifond og 

mener, at der bør foreslås andre 

finansieringsmåder, bl.a. øget anvendelse 

af eksisterende marginer; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Ændringsforslag  4 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 – Sektion III 

2015/2008(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  

 

7a.  opfordrer især Kommissionen til at 

omfordele udgifterne under 

samhørighedspolitikken til mere tydelige 

prioriteter inden for energibesparelser og 

vedvarende energiformer, natur og 

biodiversitet samt grønne infrastrukturer; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Ændringsforslag  5 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 – Sektion III 

2015/2008(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7b. opfordrer især Kommissionen til at 

yde mere støtte til miljøforanstaltninger 

inden for landbrugssektoren, til at 

koncentrere sin støtte til infrastrukturen 

om bæredygtig infrastruktur og til 

generelt at prioritere aktiviteter 

vedrørende miljø- og klimaforandringer 

overalt på budgettet; 

sOr. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Ændringsforslag  6 

Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Retningslinjer for budgettet for 2016 – Sektion III 

2015/2008(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. er bekymret over fraværet af kriterier 

for udvælgelse af projekter, som er 

forenelige med udfordringerne i 

forbindelse med bæredygtig udvikling; 

mener, at fastlæggelsen af sådanne 

kriterier vil understøtte den europæiske 

økonomis omstilling til en grønnere samt 

mere bære- og konkurrencedygtig 

økonomi med bedre beskyttede job af høj 

kvalitet; 

Or. en 

 

 


