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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2015 A8-0027/3 

Τροπολογία  3 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  8 α. εκφράζει αµφιβολίες όσον αφορά την 
ανακατανοµή πιστώσεων από το 
«Ορίζων 2020» και τον χρηµατοδοτικό 
µηχανισµό Συνδέοντας την Ευρώπη, για 
τη σύσταση του ταµείου εγγυήσεων, και 
πιστεύει ότι θα πρέπει να προταθούν 
άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των 
υφισταµένων περιθωρίων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2015 A8-0027/4 

Τροπολογία  4 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  

 

7 α. καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να 
ανακατευθύνει τις δαπάνες από την 
πολιτική συνοχής προς σαφέστερες 
προτεραιότητες στους τοµείς της 
εξοικονόµησης ενέργειας και των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της 
φύσης και της βιοποικιλότητας, και της 
«πράσινης» υποδοµής· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2015 A8-0027/5 

Τροπολογία  5 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  7 β. καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να 
στηρίξει περισσότερο την περιβαλλοντική 
δράση στον τοµέα της γεωργίας, να 
επικεντρώσει στις βιώσιµες υποδοµές τη 
στήριξη που προσφέρει για υποδοµές, και 
να δώσει προτεραιότητα, σε όλον τον 
προϋπολογισµό, στις περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε την αλλαγή του 
κλίµατος· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2015 A8-0027/6 

Τροπολογία  6 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  9 α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
απουσία κριτηρίων επιλογής έργων 
συµβατών µε τις προκλήσεις της 
βιώσιµης ανάπτυξης· πιστεύει ότι ο 
ορισµός αυτών των κριτηρίων θα 
υποστήριζε ουσιαστικά την αναγκαία 
µετάβαση της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε 
µια οικολογικότερη, βιωσιµότερη και 
ανταγωνιστικότερη οικονοµία µε 
ποιοτικές και καλύτερα προστατευµένες 
θέσεις εργασίας· 

Or. en 

 

 


