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6.3.2018 A8-0062/34 

Pozměňovací návrh  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30c. zdůrazňuje, že je důležité zaručit 

financování pro provádění integrované 

námořní politiky (tj. na podporu 

námořního výzkumu a rozvoje loďařství 

a dalších oblastí námořních technologií a 

inženýrství za účelem vybudování 

udržitelnější námořní dopravy z hlediska 

životního prostředí a zajištění toho, aby 

veřejná správa přístavních infrastruktur 

více zohledňovala rybolovnou činnost a 

tak zajišťovala modernizaci tohoto odvětví 

ve snaze posílit jeho sociální a 

ekonomickou životaschopnost 

a udržitelnost zdrojů, přičemž je třeba brát 

v potaz zvláštní úlohu a charakteristické 

rysy nejvzdálenějších regionů), pro 

optimalizaci multimodálních dopravních 

spojení a pro přechod k digitálním 

dopravním službám a udržitelným 

druhům dopravy, včetně vnitrozemských 

vodních cest, a že je současně třeba 

respektovat svrchovanost členských států, 

pokud jde o využívání jejich výlučných 

ekonomických zón; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/35 

Pozměňovací návrh  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. konstatuje, že deregulace SZP měla 

za následek velkou cenovou volatilitu 

s obrovskými výrobními náklady a sérií 

krizí v evropském zemědělství; zdůrazňuje 

proto, že je naléhavě nutné obnovit 

veřejné mechanismy regulace dodávek 

a současně chránit potravinovou 

soběstačnost členských států podporou 

krátkých marketingových kanálů, 

stabilizací příjmů zemědělců a úsporami 

značných částek, které EU vynakládá na 

„záchranné sítě“ a na další krizové 

nástroje; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/36 

Pozměňovací návrh  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. žádá větší odpovědnost Společenství 

za zachování přírodního bohatství pomocí 

sítě Natura 2000, především za jeho 

financování;  bere na vědomí, že několik 

členských států se při správě oblastí 

zahrnutých do sítě Natura 2000, která 

doplňuje proces začleňování hlediska 

biologické rozmanitosti do odvětvových 

politik, potýkalo s problémy, protože pro 

tyto účely neexistují zvláštní finanční 

nástroje;  se znepokojením konstatuje, že 

v některých členských státech nedosahuje 

roční počet projektů financovaných v 

rámci programu LIFE+ cílové úrovně; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/37 

Pozměňovací návrh  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31b. upozorňuje na hrozby, kterým čelí 

mnohé lesní ekosystémy, např. na šíření 

invazních nepůvodních druhů, škůdců 

(např. háďátka borovicového) a lesních 

požárů;  domnívá se, že je velmi důležité 

na tyto oblasti vyčlenit náležité 

financování prostřednictvím komunitních 

podpůrných programů a opatření, jakož 

i na posouzení ekologického stavu lesních 

porostů a zdraví lesních rostlin, včetně 

opětovného zalesnění původními druhy; 

Or. pt 

 

 


