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6.3.2018 A8-0062/34 

Pakeitimas 34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30c. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti 

finansavimą, skiriamą integruotos jūrų 

politikos įgyvendinimui (kuria skatinami 

jūrų moksliniai tyrimai ir laivų statybos 

bei kitų jūrų technologijų ir inžinerijos 

vystymas siekiant sukurti aplinkos 

apsaugos požiūriu tvaresnį jūrų 

transportą ir užtikrinti, kad viešasis uostų 

infrastruktūros valdymas būtų labiau 

orientuotas į žvejybos veiklą, tokiu būdu 

atnaujinant šį sektorių, kad būtų 

užtikrintas jo socialinis ir ekonominis 

gyvybingumas ir išteklių tvarumas,turint 

mintyje ypatingą atokiausių regionų 

vaidmenį ir jų ypatingas aplinkybes), taip 

pat optimizuoti daugiarūšio transporto 

jungtis ir pereiti prie skaitmeninių 

transporto paslaugų ir tvarių rūšių 

transporto, įskaitant vidaus vandenų 

keliais, gerbiant kiekvienos valstybės 

narės suverenitetą kalbant apie išskirtinės 

ekonominės zonos panaudojimą; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/35 

Pakeitimas 35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. atkreipia dėmesį į tai, kad BŽŪP 

reguliavimo panaikinimas sukėlė didelius 

kainų svyravimus, dideles gamybos 

sąnaudas ir kelias viena po kitos kilusias 

krizes, kurios padarė rimtą poveikį 

Europos žemės ūkiui; todėl pabrėžia, kad 

reikia skubiai atkurti viešuosius pasiūlos 

reguliavimo mechanizmus, tuo pat metu 

apsaugant valstybių narių apsirūpinimo 

maistu savarankiškumą, skatinant 

trumpuosius skirstymo tinklus, 

stabilizuojant ūkininkų pajamas ir 

užtikrinant, kad ES sutaupytų 

reikšmingas sumas, skiriamas minimalios 

socialinės apsaugos sistemoms ir kitoms 

skubioms priemonėms; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/36 

Pakeitimas 36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  31a. reikalauja didesnės Bendrijos 

atskaitomybės užtikrinant tinklo „Natura 

2000“ laukinės gyvūnijos paveldo 

išsaugojimą, visų pirma kalbant apie 

finansavimą; atkreipia dėmesį į kelių 

valstybių narių patiriamus sunkumus, 

susijusius su tinklo „Natura 2000“ 

teritorijų valdymu, dėl to, kad nėra 

specialiai pritaikytos finansinės 

priemonės, kuri papildytų biologinės 

įvairovės aspekto integravimą į sektorių 

politiką; susirūpinęs pažymi, kad keliose 

valstybėse narėse metinis projektų, 

finansuojamų pagal programą LIFE+, 

skaičius nesiekia nustatyto tikslo; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/37 

Pakeitimas 37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  31b. atkreipia dėmesį į grėsmes, su 

kuriomis susiduria daugelis miško 

ekosistemų, pvz., invazinių svetimų rūšių 

plitimą, kenkėjus (pvz., pušinis stiebinis 

nematodas ir kt.) ir miškų gaisrus; mano, 

kad labai svarbu skirti pakankamai lėšų 

šioms sritims įgyvendinant Bendrijos 

paramos programas ir priemones, taip pat 

miškų ekologinei ir augalų sveikatai 

įvertinti bei miškams atkurti, įskaitant 

miško atsodinimą vietinėmis medžių 

rūšimis; 

Or. pt 

 

 


