
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.3.2018 A8-0062/20 

Módosítás  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  30c. kiemeli az integrált tengerpolitika 

(amely előmozdítja a tengerkutatást és a 

tengeri technológia és műszaki 

tudományok – például a hajóépítés – 

különféle területeinek fejlesztését a 

környezeti szempontból fenntarthatóbb 

tengeri közlekedés és kikötői 

infrastruktúra elősegítése érdekében egy 

olyan közigazgatás részeként, amely 

megerősíti a halászati ágazatot, 

gondoskodva annak modernizálásáról, 

társadalmi-gazdasági életképességéről és 

az erőforrások fenntarthatóságáról, 

valamint figyelembe véve a legkülső 

régiók sajátos szerepét és jellemzőit) 

garantált finanszírozásának, továbbá a 

multimodális összeköttetések 

optimalizálásának, illetve a digitális 

szállítási szolgáltatásokra való átállás és a 

fenntartható közlekedési módok – többek 

között a belvízi utak – felé való 

elmozdulásnak a fontosságát, tiszteletben 

tartva ugyanakkor az egyes tagállamok 

szuverenitását kizárólagos gazdasági 

övezetük használata tekintetében; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Módosítás  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. megjegyzi, hogy a KAP deregulációja 

rendkívül nagy áringadozást 

eredményezett, nagyon magas termelési 

költségekkel, valamint az európai 

mezőgazdaságot sújtó egymást követő 

válságokat idézett elő; hangsúlyozza ezért, 

hogy sürgősen helyre kell állítani az 

állami kínálatszabályozási 

mechanizmusokat, egyszersmind meg kell 

óvni a tagállamok élelmiszer-önellátását, 

elő kell segíteni a rövid értékesítési 

csatornákat, meg kell szilárdítani a 

gazdálkodók bevételeit, jelentős 

költségmegtakarításokat lehetővé téve az 

EU számára a „biztonsági hálókra” és 

egyéb sürgősségi eszközökre fordított 

kiadások tekintetében; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Módosítás  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  31a. úgy véli, hogy a Natura 2000 hálózat 

természeti értékeinek megóvása kapcsán 

erősebb közösségi elszámoltathatóságra 

lenne szükség, különösen a finanszírozás 

terén;  tudomásul veszi, hogy több 

tagállam nehézségekkel szembesül 

gazdálkodási szinten a Natura 2000 

hálózaton belül, mivel nem áll 

rendelkezésre az e gazdálkodásra 

irányuló, célzott pénzügyi eszköz, amely 

kiegészíti a biológiai sokféleségnek az 

ágazati politikákban való megjelenítését;  

aggodalommal jegyzi meg, hogy számos 

tagállamban a LIFE+ program keretében 

finanszírozott projektek éves száma nem 

felel meg az indikatív előirányzatnak; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Módosítás  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

   31b. felhívja a figyelmet a számos erdei 

ökoszisztémát fenyegető veszélyekre, 

köztük az idegenhonos inváziós fajok és 

kártevők (például a fenyőrontó fonálféreg 

és egyebek), illetve az erdőtüzek 

terjedésére; alapvető fontosságúnak 

tartja, hogy közösségi támogatási 

programok és intézkedések révén 

megfelelő finanszírozást különítsenek el e 

területek számára, az erdők ökológiai és 

növényegészségügyi értékelésére és 

rehabilitációjára, beleértve az őshonos 

fajokkal történő újraerdősítést is; 

Or. pt 

 

 


