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19.10.2016 A8-0287/14 

Poprawka  14 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wzywa Komisję do zapewnienia 

odpowiedniego wsparcia z linii budżetowej 

„Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie 

interoperacyjności kolei, uzupełnienie 

brakujących połączeń oraz modernizacja 

odcinków transgranicznych” na budowę, 

oznakowanie i utrzymanie tras 

transeuropejskiej sieci rowerowej 

EuroVelo i zarządzanie nimi;  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Poprawka  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. wzywa Komisję do przedstawienia 

– w ramach budżetu na 2017 r. – 

dysponującej odpowiednimi środkami 

inicjatywy, mającej na celu zapewnienie 

młodym Europejczykom, wybranym w 

drodze konkursu, bonów na transport 

publiczny; głównym celem takiej 

inicjatywy powinno być przeprowadzenie 

oceny wykonalności oraz potencjalnego 

wpływu bardziej ogólnego systemu, który 

będzie ukierunkowany w szczególności na 

mobilność młodzieży, zbliżenie UE do 

młodzieży oraz promowanie równości 

szans;  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Poprawka  16 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. wyraża zaniepokojenie z powodu 

możliwych opóźnień i dodatkowych 

kosztów w odniesieniu do programu 

ITER, a także wiążących się z tym 

potencjalnych następstw dla budżetu Unii, 

zwłaszcza dla innych programów na rzecz 

badań i rozwoju finansowanych przez 

Unię; proponuje przeniesienie środków do 

rezerwy oraz uwolnienie ich tylko 

wówczas, jeżeli ze zmienionego planu 

projektu będzie wystarczająco jasno 

wynikać, iż zalecenia Parlamentu zostały 

właściwie uwzględnione; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Poprawka  17 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. podkreśla ogromną rozbieżność 

między środkami zapisanymi w budżecie 

Unii na działania w sektorze jądrowym a 

wsparciem na rzecz przyszłościowych 

odnawialnych źródeł energii; uważa 

zatem, że odstąpienie od projektu ITER 

zwolniłoby bardzo potrzebne środki, które 

można byłoby wykorzystać na inwestycje 

w już funkcjonujące technologie w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Poprawka  18 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0287/2016 

Jens Geier 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje 

2016/2047(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20c. uważa, że pozycję budżetową 

Euratom dotyczącą rozszczepienia 

jądrowego i ochrony przed 

promieniowaniem należy przeznaczyć na 

zamykanie elektrowni jądrowych; uważa 

również, że środki na działania 

Wspólnego Centrum Badawczego 

związane z energią jądrową powinny być 

wykorzystane tylko na działania konieczne 

do wprowadzenia środków ochronnych; 

Or. en 

 


