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6.3.2018 A8-0062/20 

Poprawka  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30c. podkreśla znaczenie zabezpieczonego 

finansowania dla wdrożenia 

zintegrowanej polityki morskiej (która 

będzie wspierać badania morskie oraz 

rozwój technologii i inżynierii morskiej w 

różnych dziedzinach, w tym w przemyśle 

stoczniowym, by propagować bardziej 

zrównoważony ekologicznie transport 

morski i infrastrukturę portową w ramach 

zarządzania publicznego, które wzmocni 

rolę sektora rybołówstwa, zapewniając 

jego modernizację, jego społeczną i 

gospodarczą rentowność, trwałość 

zasobów oraz szczególną rolę i cechy 

charakterystyczne regionów najbardziej 

oddalonych), jak również dla 

optymalizacji połączeń multimodalnych i 

przechodzenia do cyfrowych usług 

transportowych i do zrównoważonych 

środków transportu, w tym transportu 

wodnego śródlądowego, z poszanowaniem 

suwerennych wyborów poszczególnych 

państw członkowskich w odniesieniu do 

wykorzystania swojej wyłącznej strefy 

ekonomicznej; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Poprawka  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286 (BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. mając na uwadze, że deregulacja 

WPR wywołała ogromne wahania cen, co 

doprowadziło do znacznego wzrostu 

kosztów produkcji i kolejnych kryzysów 

dotykających europejskie rolnictwo; 

podkreśla w związku z tym pilną potrzebę 

przywrócenia publicznych instrumentów 

regulacji podaży, gdyż chronią one 

suwerenność żywnościową państw 

członkowskich, promują krótkie łańcuchy 

dystrybucji, stabilizują dochody rolników i 

pozwalają również zaoszczędzić znaczne 

środki unijne z funduszy przewidzianych 

na sieci zabezpieczeń i inne instrumenty 

reagowania w sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

 

Or. pt 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

6.3.2018 A8-0062/22 

Poprawka  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  31a. popiera większą odpowiedzialność 

Wspólnoty za zachowanie zasobów 

naturalnych w ramach sieci Natura 2000, 

zwłaszcza w kontekście finansowania; 

zwraca uwagę na trudności doświadczane 

przez kilka państw członkowskich w 

zarządzaniu obszarami włączonymi do 

sieci Natura 2000, spowodowane brakiem 

konkretnego instrumentu finansowego 

przeznaczonego na to zarządzanie i 

stanowiącego uzupełnienie włączenia 

ochrony różnorodności biologicznej do 

polityk sektorowych; zauważa z 

zaniepokojeniem, że w kilku państwach 

członkowskich roczna liczba projektów 

finansowanych w ramach programu 

LIFE + jest niższa od orientacyjnego 

przydziału; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Poprawka  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

   31b. zwraca uwagę na czynniki 

zagrożenia pogarszające sytuację licznych 

ekosystemów leśnych, takie jak m.in. 

rozprzestrzenianie się inwazyjnych 

gatunków nierodzimych, szkodników (jak 

węgorek sosnowiec i in.) oraz pożary 

lasów; uważa, że należy przeznaczyć 

wystarczające zasoby finansowe na te 

dziedziny poprzez programy i środki 

wsparcia wspólnotowego, aby ocenić stan 

lasów pod względem ekologicznym i 

zdrowia roślin oraz zapewnić ich 

rehabilitację, co obejmuje również 

ponowne zalesianie gatunkami 

rodzimymi; 

Or. pt 

 

 


