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6.3.2015 A8-0027/3 

Amendamentul 3 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. exprimă dubii puternice cu privire la 
realocările de la programul Orizont 2020 
și Mecanismul pentru interconectarea 
Europei în vederea creării fondului de 
garanție și consideră că ar trebui propuse 
alte modalități de finanțare, incluzând 
utilizarea mai pe larg a marjelor 
existente; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Amendamentul 4 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 7 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  

 

7a. invită în special Comisia să 
redirecționeze cheltuielile din cadrul 
politicii de coeziune către priorități mai 
clare privind economiile de energie, 
energia din surse regenerabile, natura și 
biodiversitatea și infrastructurile 
ecologice; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Amendamentul 5 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 7 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7b. invită în special Comisia să sprijine 
mai puternic acțiunile ecologice din 
sectorul agricol, să își concentreze 
sprijinul pentru infrastructuri asupra 
infrastructurilor durabile și să acorde în 
general prioritate în întregul buget 
acțiunilor ecologice și activităților legate 
de schimbările climatice; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Amendamentul 6 
Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0027/2015 
José Manuel Fernandes 
Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III 

2015/2008(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 9 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. este preocupat de lipsa unor criterii 
pentru selecția proiectelor compatibile cu 
provocările dezvoltării sustenabile; 
consideră că stabilirea unor astfel de 
criterii ar sprijini de fapt transformarea 
necesară a economiei europene într-o 
economie mai ecologică, mai sustenabilă 
și mai competitivă, cu locuri de muncă de 
calitate și mai bine protejate; 

Or. en 


