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6.3.2018 A8-0062/20 

Predlog spremembe  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  30c. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje celostne pomorske 

politike (spodbujanje raziskav morja in 

razvoja ladjedelništva in drugih področij 

pomorske tehnologije in inženirstva, da bi 

razvili okoljsko bolj trajnosten pomorski 

promet in zagotovili, da bodo pri javnem 

upravljanju pristaniške infrastrukture 

bolje upoštevane ribolovne dejavnosti, s 

tem pa omogočili modernizacijo tega 

sektorja, podprli njegovo družbeno in 

ekonomsko preživetje in trajnost virov ter 

spoštovali specifično vlogo in značilnosti 

najbolj oddaljenih regij), pa tudi 

optimizacijo večmodalnega prometa in 

prehod na digitalne prometne storitve in 

trajnostne oblike prometa, vključno s 

celinskimi plovnimi potmi, ob spoštovanju 

suverenosti držav članic, kar zadeva 

uporabo izključnih ekonomskih con; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Predlog spremembe  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. ugotavlja, da je deregulacija v skupni 

kmetijski politiki povzročila hudo 

nestanovitnost cen z visokimi 

proizvodnimi stroški in posledičnimi 

krizami v evropskem kmetijstvu; zato 

poudarja, da je treba nujno obnoviti 

mehanizme za ureditev javne preskrbe, 

obenem pa zaščititi prehransko suverenost 

držav članic, spodbuditi kratke prodajne 

verige, ustaliti prihodke kmetov in Uniji 

prihraniti precejšnje stroške za različna 

varovala in druge izredne instrumente; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Predlog spremembe  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  31a. poziva k večji odgovornosti Unije za 

zaščito naravne dediščine na območjih 

Natura 2000, zlasti kar zadeva 

financiranje;  je seznanjen s težavami več 

držav članic pri upravljanju teh območij, 

saj v ta namen ne obstajajo posebni 

finančni instrumenti, ki bi dopolnjevali 

vključitev vprašanj biotske raznovrstnosti 

v sektorske politike;  z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da je v več državah članicah 

letno število projektov, financiranih v 

programu LIFE+, manjše od okvirne 

dodelitve sredstev; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Predlog spremembe  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  31b. opozarja na grožnje številnim 

gozdnim ekosistemom, vključno s 

širjenjem invazivnih tujerodnih vrst, 

škodljivcev (npr. borove ogorčice) in 

gozdnih požarov; meni, da je treba v 

programih in ukrepih pomoči, ki so na 

voljo v Uniji, za ta območja nujno 

predvideti zadostna sredstva, prav tako pa 

je treba oceniti ekološko stanje gozdov in 

zdravje rastlin ter poskrbeti za njihovo 

sanacijo, vključno s pogozdovanjem z 

avtohtonimi vrstami; 

Or. pt 

 

 


