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8.3.2018 A8-0048/111 

Predlog spremembe  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 82a. poudarja, da so kakovostna 

prometna infrastruktura, omrežja in 

storitve bistveni za gospodarski in 

družbeni razvoj držav in regij, ne samo 

zato, ker spodbujajo gospodarsko rast, 

proizvodni sistem, zaposlovanje in 

modernizacijo držav in regij, temveč tudi 

zato, ker imajo odločilno vlogo pri 

zbliževanju ljudi in v boju proti osamitvi 

skupnosti; meni, da jih je treba zato 

obravnavati kot politično prednostno 

nalogo, ključno za gospodarsko rast ter 

teritorialno, ekonomsko in socialno 

kohezijo, kar pomeni, da je javni nadzor 

nad razvojem, upravljanjem in 

vzdrževanjem prometne infrastrukture, 

omrežij in storitev bistvenega pomena; 

Or. pt 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 83 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 83a. zavrača uporabo proračuna EU za 

financiranje strategij deregulacije in 

privatizacije v prometu, kot so tiste, 

opredeljene v več zaporednih železniških 

svežnjih ali v projektu enotno evropsko 

nebo, saj so sinonim za slabšanje 

kakovosti in varnosti storitev, izkoriščanje 

delavcev v prometu ter podreditev tega 

strateškega sektorja interesom 

multinacionalk; 

Or. pt 
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8.3/2018 A8-0048/113 

Predlog spremembe  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 83 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 83b. poudarja pomen zagotavljanja 

financiranja za izvajanje integrirane 

pomorske politike (spodbujanje različnih 

vidikov raziskav morja in razvoja 

pomorske tehnologije in inženirstva, 

vključno z ladjedelništvom, da bi se 

spodbujala okoljsko bolj trajnostna 

infrastruktura za pomorski promet in 

pristaniška infrastruktura v okviru 

javnega upravljanja, ki bo podpirala 

ribiški sektor, zagotovila njegovo 

posodabljanje, družbeno in ekonomsko 

preživetje, vzdržnost virov ter specifično 

vlogo in značilnosti najbolj oddaljenih 

regij), pa tudi za optimizacijo 

večmodalnega prometa in prehod na 

digitalne prometne storitve in trajnostne 

oblike prometa, vključno s celinskimi 

plovnimi potmi; 

Or. pt 
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Predlog spremembe  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 84 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 84a. poudarja, da je turizem ključni 

dejavnik za pospeševanje lokalnega in 

regionalnega gospodarstva ter s tem 

ekonomske in socialne kohezije; zato 

opozarja, kako pomemben je prehod na 

trajnostni turizem, ki se ne bo zatekal k 

nizkim plačam in negotovim delovnim 

mestom, temveč bo zahteval ukrepe za boj 

proti zelo sezonski naravi turističnega 

sektorja, boljše usklajevanje med 

turizmom in infrastrukturnimi projekti ter 

ukrepe za ohranitev naravne, zgodovinske 

in kulturne dediščine; 

Or. pt 
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Predlog spremembe  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia 

Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 84 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 84b. poziva, da se pri dodeljevanju 

sredstev za promet in turizem v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

upošteva njun pozitivni vpliv na 

zmanjšanje regionalnih asimetrij, pa tudi 

na odpravljanje in zmanjševanje 

negotovosti in sezonskosti teh sektorjev; 

Or. pt 

 

 


