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6.3.2018 A8-0062/20 

Изменение  34 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30в. подчертава, че е важно да се 

гарантира финансиране за 

изпълнението на интегрираната 

морска политика (за насърчаване на 

морските изследвания и за 

развитието на корабостроенето и 

други области на морски технологии и 

инженерство, с цел разработване на 

по-устойчив в екологично отношение 

морски транспорт и гарантиране, че 

публичното управление на 

пристанищната инфраструктура 

отчита в по-голяма степен 

риболовните дейности, като по този 

начин се актуализира този сектор с 

цел подобряване на неговата социална 

и икономическа жизнеспособност и 

устойчивост на ресурсите, като се 

има предвид особената роля и 

характерните особености на най-

отдалечените региони), както и за 

оптимизиране на мултимодалните 

връзки и прехода към цифрови 

транспортни услуги и устойчиви 

видове транспорт, включително 

вътрешните водни пътища, като 

същевременно се зачита 

суверенитетът на всяка държава 

членка по отношение на използването 

на нейната изключителна 

икономическа зона; 
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Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Изменение  35 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. отбелязва, че дерегулирането на 

ОСП предизвика голяма 

нестабилност на цените с огромни 

производствени разходи и 

последователни кризи, които засягат 

европейското селско стопанство; във 

връзка с това подчертава 

неотложната необходимост да се 

възстановят публичните механизми 

за регулиране на доставките, като 

същевременно се защитава 

продоволственият суверенитет на 

държавите членки, насърчават се 

късите канали за предлагане на 

пазара, стабилизират се доходите на 

земеделските производители в ЕС и се 

спестяват значителни по размер 

разходи за „предпазни мрежи“ и други 

инструменти за извънредни 

ситуации; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Изменение  36 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  31a. призовава за по-голяма 

отчетност на Общността, когато 

става въпрос за опазване на 

наследството на дивата флора и 

фауна по „Натура 2000“, особено от 

гледна точка на финансирането;  

отбелязва трудностите, които 

срещат няколко държави членки в 

управлението на зоните по „Натура 

2000“, като допълнение към 

включването на биологичното 

разнообразие в секторните политики, 

поради липсата на специализиран 

финансов инструмент;  отбелязва със 

загриженост, че в няколко държави 

членки годишният брой на 

проектите, финансирани по линия на 

програмата „LIFE+“, не достига 

целта; 

Or. pt 



 

AM\1148282BG.docx  PE616.088v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2018 A8-0062/23 

Изменение  37 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

   31б. обръща внимание на заплахите, 

пред които са изправени много горски 

екосистеми, включително 

разпространението на инвазивни 

чужди видове, вредителите (като 

боровата нематода и други) и 

горските пожари; счита, че е от 

съществено значение да се заделят 

достатъчно финансови средства за 

тези области чрез програми и мерки 

за подпомагане на Общността и за 

оценка на екологичното и 

здравословното състояние на 

растенията в горите и тяхното 

саниране, включително за залесяване с 

местни видове; 

Or. pt 

 

 


