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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.3.2018 A8-0062/34 

Grozījums Nr.  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  30.c uzsver garantēta finansējuma 

nozīmību integrētās jūrlietu politikas 

īstenošanai (jūras pētniecības 

veicināšanai un kuģubūves un citu jūras 

tehnoloģiju un inženierijas jomu 

attīstīšanai, lai attīstītu vides ziņā 

ilgtspējīgāku jūras transportu un 

nodrošinātu, ka ostu infrastruktūru 

publiskajā pārvaldībā vairāk tiek ņemtas 

vērā zvejas darbības, tādējādi 

modernizējot šo nozari, cenšoties 

nodrošinot tās sociālo un ekonomisko 

dzīvotspēju un resursu ilgtspējību un 

paturot prātā tālāko reģionu īpašo lomu 

un specifiku), kā arī multimodālu 

transporta savienojumu optimizēšanai un 

pārejai uz digitāliem transporta 

pakalpojumiem un ilgtspējīgiem 

transporta veidiem, tostarp iekšzemes 

ūdensceļiem, vienlaikus ņemot vērā katras 

dalībvalsts suverenitāti saistībā ar tās 

ekskluzīvās ekonomikas zonas 

izmantošanu; 

Or. pt 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2018 A8-0062/21 

Grozījums Nr.  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  28.a norāda, ka KLP deregulācija ir 

izraisījusi izteiktu cenu svārstīgumu, kas 

ir novedis pie milzīgām ražošanas 

izmaksām un Eiropas lauksaimniecību 

skarošām secīgām krīzēm; tādēļ uzsver, 

ka ir steidzami jāatjauno publiski 

piedāvājuma regulēšanas mehānismi, 

vienlaikus aizsargājot dalībvalstu 

uztursuverenitāti, veicinot īsus 

tirdzniecības kanālus, stabilizējot 

lauksaimnieku ienākumus un aiztaupot 

ES ievērojamus izdevumus par t. s. 

drošības tīkliem un citiem ārkārtas 

instrumentiem; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Grozījums Nr.  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  31.a prasa lielāku Savienības atbildību 

par dabas bagātību aizsardzību tīklā 

Natura 2000, īpaši finansējuma ziņā;  

norāda uz grūtībām, ar kurām saskaras 

vairākas dalībvalstis saistībā ar 

Natura 2000 apgabalu pārvaldību, jo nav 

īpaši pielāgota finanšu instrumenta, kas 

būtu paredzēts šai pārvaldībai, kura 

papildina bioloģiskās daudzveidības 

jautājumu iekļaušanu nozaru politikā;  ar 

bažām norāda, ka vairākās dalībvalstīs to 

projektu skaits, kurus gadā finansē no 

programmas “LIFE +”, nesasniedz 

izvirzīto mērķi; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Grozījums Nr.  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  31.b vērš uzmanību uz 

apdraudējumiem, ar ko saskaras daudzas 

meža ekosistēmas, tostarp invazīvu 

svešzemju sugu izplatīšanos, slimībām 

(tādām kā priežu koksnes nematodes un 

citas) un meža ugunsgrēkiem; uzskata, ka 

ir svarīgi paredzēt atbilstošu finansējumu 

šīm jomām no Savienības atbalsta 

programmām un pasākumiem, lai 

novērtētu ekoloģiskos un augu veselības 

apstākļus mežos un to rehabilitācijas 

pasākumus, tostarp meža atjaunošanu ar 

vietējām sugām; 

Or. pt 

 

 


