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8.3.2018 A8-0048/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 82a. zdôrazňuje, že kvalitné dopravné 

infraštruktúry, siete a služby majú 

zásadný význam pre hospodársky a 

sociálny rozvoj krajín a regiónov nielen 

preto, lebo prispievajú k zvyšovaniu 

hospodárskeho rastu, k dynamizácii 

výrobného aparátu, tvorbe zamestnanosti 

a modernizácii krajín a regiónov, ale aj 

preto, lebo zohrávajú zásadnú úlohu pri 

spájaní národov a boji proti izolácii 

obyvateľstva; preto sa nazdáva, že je 

rozhodujúce, aby sa k nim pristupovalo 

ako k politickej priorite so zásadným 

významom pre hospodársky rast a 

územnú, hospodársku a sociálnu 

súdržnosť, pričom je za týmto účelom 

dôležité zabezpečiť verejnú kontrolu 

rozvoja, riadenia a údržby dopravných 

infraštruktúr, sietí a služieb; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 83 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 83a. odmieta používanie rozpočtových 

prostriedkov EÚ na financovanie stratégií 

liberalizácie a privatizácie dopravy, ako sú 

stratégie zakotvené v nadväzujúcich 

železničných balíkoch alebo v projekte 

jednotné európske nebo, ktoré sú 

synonymom poklesu kvality a bezpečnosti 

poskytovaných služieb, intenzívnejšieho 

vykorisťovania pracovníkov v doprave a 

podriaďovania tohto strategického 

odvetvia záujmom nadnárodných 

spoločností; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 83 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 83b. podčiarkuje dôležitosť zaručeného 

financovania z hľadiska vykonávania 

integrovanej námornej politiky 

(podporujúcej morský výskum a jednotlivé 

aspekty technického rozvoja a námorného 

inžinierstva vrátane lodiarskeho odvetvia, 

aby sa podporila námorná doprava, ktorá 

bude udržateľnejšia z hľadiska životného 

prostredia, a prístavné infraštruktúry v 

rámci verejného hospodárenia, ktoré 

podnecuje rybolov, zabezpečuje 

modernizáciu odvetvia, jeho sociálno-

ekonomickú životaschopnosť a 

udržateľnosť zdrojov a zohľadňuje 

osobitnú úlohu a vlastnosti 

najvzdialenejších regiónov), ako aj z 

hľadiska optimalizácie multimodálnych 

prepojení a prechodu na digitálne 

dopravné služby a udržateľné druhy 

dopravy vrátane vnútrozemských vodných 

ciest; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Pozmeňujúci návrh  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 84 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 84a. zdôrazňuje, že cestovný ruch je 

dôležitým faktorom rozvoja miestnych a 

regionálnych spoločenstiev a následne aj 

podpory hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti; zdôrazňuje teda dôležitosť 

prechodu na udržateľných cestovný ruch, 

v ktorom sa neuplatňujú nízke platy a 

neisté pracovné podmienky, čo si vyžiada 

boj proti jeho výrazne sezónnemu 

charakteru, ale aj lepšiu koordináciu 

medzi projektmi cestovného ruchu a 

infraštruktúrou a ochranou prírodného, 

historického a kultúrneho dedičstva;  

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Pozmeňujúci návrh  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 84 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 84b. žiada, aby boli v budúcom VFR 

vynaložené finančné prostriedky na 

dopravu a cestovný ruch, a tak sa 

zohľadnil ich pozitívny vplyv na 

znižovanie regionálnych rozdielov, ako aj 

na boj proti znižovaniu neistej a sezónnej 

povahy týchto dvoch odvetví; 

Or. pt 

 


