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6.3.2015 A8-0027/3 

Poprawka  3 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2016 – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. wyraŜa silne zaniepokojenie 

realokacją środków z programu 

„Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 

Europę” w celu utworzenia funduszu 

gwarancyjnego oraz uwaŜa, Ŝe naleŜy 

zaproponować inne sposoby 

finansowania, np. korzystanie w większym 

stopniu z dostępnych marginesów; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Poprawka  4 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2016 – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  

 

7a. zwraca się w szczególności do Komisji, 

aby przekierowała wydatki w ramach 

polityki spójności na konkretniejsze 

priorytety w dziedzinie oszczędzania 

energii i energii ze źródeł odnawialnych, 

przyrody i róŜnorodności biologicznej oraz 

zielonej infrastruktury; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Poprawka  5 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2016 – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7b. zwraca się w szczególności do Komisji, 

aby w większym stopniu wsparła działania 

na rzecz środowiska w sektorze rolnictwa, 

skupiła wsparcie infrastrukturalne na 

zrównowaŜonej infrastrukturze i ogólnie 

nadała w budŜecie priorytet działaniom w 

zakresie środowiska i zmian klimatu; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Poprawka  6 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2016 – sekcja 3 

2015/2008(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. wyraŜa zaniepokojenie z powodu 

braku kryteriów wyboru projektów 

zgodnych z wyzwaniami w zakresie 

zrównowaŜonego rozwoju; uwaŜa, Ŝe 

definicja takich kryteriów rzeczywiście 

pomogłaby w niezbędnym przekształceniu 

gospodarki europejskiej w kierunku 

bardziej ekologicznej, zrównowaŜonej i 

konkurencyjnej gospodarki cechującej się 

lepiej chronionymi miejscami pracy o 

wysokiej jakości; 

Or. en 

 

 


