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6.3.2018 A8-0062/20 

Ændringsforslag  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30c. understreger betydningen af 

garanteret støtte til en integreret 

havpolitik (der fremmer havforskning og 

udvikling inden for skibsbygning og andre 

områder af maritim teknologi- og 

ingeniørvirksomhed, med henblik på at 

udvikle mere miljømæssigt bæredygtig 

søtransport og sikre, at den offentlige 

forvaltning af havneinfrastrukturer i 

højere grad tager hensyn til fiskeri og 

dermed en modernisering af denne sektor 

og sikre dens sociale og økonomiske 

levedygtighed og ressourcemæssige 

bæredygtighed, under hensyntagen til de 

særlige karakteristika og den særlige 

rolle, den spiller for regionerne i den 

yderste periferi) samt af en optimering af 

de multimodale forbindelser og 

overgangen til digitale tjenester og 

bæredygtige transportformer, herunder de 

indre vandveje, samtidig med at den 

enkelte medlemsstats suverænitet med 

hensyn til brug af dens eksklusive 

økonomiske zone respekteres; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Ændringsforslag  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. bemærker, at dereguleringen af den 

fælles landbrugspolitik har givet 

anledning til store prisudsving med 

massive produktionsomkostninger og på 

hinanden følgende kriser, der påvirker 

europæisk landbrug; understreger derfor, 

at der er et presserende behov for at 

genoprette de offentlige mekanismer til 

regulering af udbuddet og samtidig 

beskytte medlemsstaternes 

fødevaresuverænitet, fremme korte 

markedsføringskanaler, stabilisere 

landbrugernes indkomster og give EU 

betydelige besparelser på udgifter til 

såkaldte "sikkerhedsnet" og andre 

nødinstrumenter; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Ændringsforslag  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  31a. opfordrer til større ansvarlighed på 

EU-plan, når det gælder beskyttelse af 

naturressourcer under Natura 2000-

nettet, navnlig hvad angår finansieringen 

heraf;  bemærker de vanskeligheder, som 

en række medlemsstater står over for for 

så vidt angår forvaltningen af Natura 

2000-områder, som supplerer 

integrationen af biodiversitet i 

sektorpolitikker, på grund af mangelen på 

et specifikt målrettet finansielt 

instrument;  bemærker med bekymring, at 

antallet af projekter, der finansieres 

under LIFE+-programmet, i en række 

medlemsstater ligger under den 

vejledende tildeling; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Ændringsforslag  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III 

2017/2286(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

   31b. henleder opmærksomheden på de 

trusler, der påvirker adskillige 

skovøkosystemer, herunder spredning af 

invasive fremmede arter, skadedyrsangreb 

(f.eks. fyrrevednematoden og andre) og 

skovbrande; mener, at der bør afsættes 

tilstrækkelig finansiering til disse 

områder via EU-støtteprogrammer og -

foranstaltninger og til vurdering af den 

miljømæssige tilstand og plantesundheden 

i skove og deres rehabilitering, herunder 

genplantning af skov med 

hjemmehørende arter; 

Or. pt 

 

 


