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6.3.2015 A8-0027/3 

Amendement  3 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. uit zijn ernstige twijfels over de 

herbeschikking van middelen uit 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (Connecting 

Europe Facility) met het oog op de opzet 

van een garantiefonds, en is van mening 

dat er andere financieringsmethoden 

moeten worden voorgesteld, inclusief een 

intensievere benutting van de bestaande 

marges; 

Or. en 



 

AM\1053193NL.doc  PE552.211v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.3.2015 A8-0027/4 

Amendement  4 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  

 

7 bis. verzoekt de Commissie met name de 

uitgaven in het kader van het 

cohesiebeleid te heroriënteren naar 

duidelijkere prioriteiten op het gebied van 

energiebesparing en hernieuwbare 

energiebronnen, natuur en biodiversiteit 

en groene infrastructuur; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Amendement  5 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 ter. verzoekt de Commissie in het 

bijzonder meer ondersteuning te geven 

aan milieuactie in de landbouwsector, 

haar infrastructuursteun te concentreren 

op duurzame infrastructuur en in het 

algemeen in de hele begroting prioriteit te 

verlenen aan activiteiten op het gebied 

van milieu en klimaatverandering; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Report A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Richtsnoeren voor de begroting 2016 – Afdeling III 

2015/2008(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. is bezorgd over het ontbreken van 

criteria voor de selectie van projecten die 

verenigbaar zijn met de uitdagingen van 

duurzame ontwikkeling; meent dat de 

vaststelling van dergelijke criteria de 

noodzakelijke transformatie van de 

Europese economie tot een groenere, 

duurzamere en concurrerendere 

economie met kwalitatief hoogwaardige 

en beter beschermde banen daadwerkelijk 

zou ondersteunen; 

Or. en 

 

 


