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6.3.2018 A8-0062/20 

Alteração  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-C. Sublinha a importância do 

financiamento garantido para a 

implementação de uma política marítima 

integrada (promovendo a investigação 

marinha e o desenvolvimento da 

tecnologia e da engenharia marítima nos 

seus vários aspetos, incluindo a 

construção naval, para promover um 

transporte marítimo mais sustentável do 

ponto de vista ambiental, e as 

infraestruturas portuárias no âmbito da 

gestão pública, que valoriza a pesca, 

assegurando a modernização do setor, a 

sua viabilidade socioeconómica e a 

sustentabilidade dos recursos e o papel e 

características específicas das regiões 

ultraperiféricas), bem como a otimização 

de conexões multimodais e a transição 

para os serviços de transporte digital e 

modos de transporte sustentáveis, 

incluindo as vias navegáveis interiores, no 

respeito pelas opções soberanas de cada 

Estado-Membro relativamente à 

utilização da sua Zona Económica 

Exclusiva; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Alteração  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Considerando que 

desregulamentação da PAC provocou 

uma enorme volatilidade nos preços com 

custos enormes para a produção e com 

sucessivas crises que afetam a agricultura 

europeia; defende, por isso, a necessidade 

urgente de reposição dos instrumentos 

públicos de regulação da oferta, na 

medida em que salvaguarda a soberania 

alimentar dos Estados-Membros, promove 

os circuitos curtos de comercialização, 

estabiliza o rendimento dos agricultores e 

 permite igualmente uma importante 

poupança de recursos da UE gastos com 

as chamadas redes de segurança e outros 

instrumentos de emergência; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Alteração  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  31-A. Defende uma maior 

responsabilização comunitária na 

salvaguarda dos valores naturais da Rede 

Natura 2000, especialmente em termos do 

seu financiamento; assinala as 

dificuldades experimentadas por vários 

Estados-Membros ao nível da gestão das 

áreas incluídas na rede Natura 2000, 

devido à falta de um instrumento 

financeiro específico dirigido a essa 

gestão, que complementaria a inclusão da 

defesa da biodiversidade em políticas 

sectoriais; observa com preocupação que 

em vários Estados-Membros o número 

anual de projetos financiados no âmbito 

do programa LIFE + fica aquém da 

dotação indicativa; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Alteração  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 31-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

   31-B. Chama a atenção para os fatores 

de ameaça que pesam sobre numerosos 

ecossistemas florestais, como, por 

exemplo, a propagação de espécies 

exóticas invasoras, pragas (como 

nemátodes do pinheiro e outros) e 

incêndios florestais; considera que devem 

ser atribuídos financeiros suficientes a 

estas áreas, através de programas e 

medidas de apoio comunitário, à 

avaliação da saúde ecológica e vegetal das 

florestas e sua reabilitação, incluindo o 

reflorestamento com espécies nativas; 

Or. pt 

 

 


