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RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/14 

Amendamentul  14 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. solicită Comisiei să ofere un 

sprijin adecvat de la linia bugetară 

„Eliminarea blocajelor, sporirea gradului 

de interoperabilitate feroviară, eliminarea 

conexiunilor lipsă și îmbunătățirea 

tronsoanelor transfrontaliere” pentru 

construirea, semnalizarea rutieră, 

întreținerea și gestionarea rețelei 

transeuropene pentru piste de biciclete 

EuroVelo; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/15 

Amendamentul  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10b. solicită Comisiei să prezinte, în 

cadrul bugetului pe 2017 și cu credite 

adecvate, o inițiativă care să vizeze 

furnizarea de tichete de transport în 

comun către tineri europeni selectați în 

urma unui concurs; un obiectiv esențial 

al unei astfel de inițiative l-ar reprezenta 

evaluarea fezabilității și impactului 

potențial al unui sistem mai generalizat 

care să favorizeze, în special, mobilitatea 

tinerilor, sensibilizarea tineretului cu 

privire la UE și promovarea egalității de 

șanse; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

19.10.2016 A8-0287/16 

Amendamentul  16 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. este preocupat de posibila apariție 

a unor întârzieri și costuri suplimentare 

în legătură cu programul ITER, precum 

și de posibilele lor repercusiuni asupra 

bugetului Uniunii, în special în ceea ce 

privește alte programe C&D finanțate de 

Uniune; propune plasarea creditelor în 

rezervă, urmând ca acestea să fie eliberate 

doar dacă proiectul de plan actualizat 

oferă suficiente dovezi că s-a ținut cont în 

mod corespunzător de recomandările 

Parlamentului; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Amendamentul  17 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. subliniază discrepanța majoră 

între finanțarea activităților nucleare în 

cadrul bugetului Uniunii și sprijinul 

acordat energiei din surse regenerabile 

orientate spre viitor; consideră, prin 

urmare, că renunțarea la proiectul ITER 

ar elibera resurse atât de necesare, care 

ar putea fi investite în tehnologiile deja 

funcționale de producție de energie 

regenerabilă; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Amendamentul  18 

Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile 

2016/2047(BUD) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20c. consideră că linia bugetară 

Euratom – Fisiune nucleară și protecția 

împotriva radiațiilor ar trebui 

redirecționată spre dezafectarea 

centralelor nucleare; în același sens, 

consideră că creditele destinate 

activităților nucleare ale Centrului 

Comun de Cercetare ar trebui utilizate 

numai pentru activitățile necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor de control în 

materie de siguranță nucleară; 

Or. en 

 


