
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.3.2018 A8-0062/20 

Amendement  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  30 quater. benadrukt het belang van een 

gegarandeerde financiering voor de 

tenuitvoerlegging van een geïntegreerd 

maritiem beleid (ter bevordering van 

marien onderzoek en de ontwikkeling van 

de verschillende aspecten van maritieme 

technologie en engineering, inclusief de 

scheepsbouw, om milieuvriendelijker 

maritiem vervoer te bevorderen met een 

haveninfrastructuur die wordt beheerd 

door de overheid, met waardering voor de 

visserij, om te zorgen voor de 

modernisering en sociaal-economische 

levensvatbaarheid van de visserijsector, de 

duurzaamheid van de visbestanden en de 

rol en de specifieke kenmerken van de 

ultraperifere regio's), alsmede de 

optimalisering van multimodale 

verbindingen en de overgang naar digitale 

vervoersdiensten en duurzame 

vervoerswijzen, met inbegrip van de 

bevaarbare binnenwateren, met 

inachtneming van de soevereine 

beleidskeuzes van elke lidstaat betreffende 

het gebruik van zijn exclusieve 

economische zone; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Amendement  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. wijst erop dat de deregulering van 

het GLB grote prijsschommelingen heeft 

veroorzaakt met torenhoge 

productiekosten en opeenvolgende crises 

die de Europese landbouw treffen; 

benadrukt daarom dat er dringend 

opnieuw overheidsinstrumenten voor 

aanbodregulering moeten komen om zo 

de voedselsoevereiniteit van de lidstaten 

veilig te stellen, korte afzetkanalen te 

bevorderen, het inkomen van 

landbouwers te stabiliseren en aanzienlijk 

te besparen op de uitgaven van de EU 

voor vangnetten en andere 

noodinstrumenten; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Amendement  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  31 bis. dringt erop aan dat de Unie meer 

verantwoording aflegt voor de 

bescherming van natuurwaarden binnen 

het Natura 2000-netwerk, met name wat 

de financiering ervan betreft; merkt op 

dat verschillende lidstaten moeilijkheden 

ondervinden bij het beheer van gebieden 

die zijn opgenomen in het Natura 2000-

netwerk, vanwege het feit dat er voor dat 

beheer geen specifiek 

financieringsinstrument is, als aanvulling 

op de opneming van de bescherming van 

de biodiversiteit in het sectoraal beleid; 

stelt met bezorgdheid vast dat het aantal 

projecten dat jaarlijks in de lidstaten door 

het LIFE+-programma wordt 

gefinancierd, achterblijft bij het aantal 

dat verwacht zou mogen worden op basis 

van de indicatieve verdeling van de 

financiële middelen; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Amendement  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   31 ter. vestigt de aandacht op de factoren 

die een bedreiging vormen voor tal van 

bosecosystemen, zoals onder meer 

bosbranden en de verspreiding van 

invasieve uitheemse soorten en plagen 

(zoals het dennenaaltje); is van mening 

dat er via communautaire 

steunprogramma's en -maatregelen 

voldoende financiële middelen moeten 

worden uitgetrokken op deze terreinen, 

voor de beoordeling van de ecologische en 

fytosanitaire gezondheid van de bossen en 

het herstel hiervan, inclusief herbebossing 

met inheemse soorten; 

Or. pt 

 

 


