
 

AM\1148064CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8.3.2018 A8-0048/111 

Pozměňovací návrh  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 82a. poukazuje na skutečnost, že vysoce 

kvalitní dopravní infrastruktura, sítě a 

služby jsou klíčové pro ekonomický a 

sociální rozvoj zemí a regionů, a to nejen 

proto, že napomáhají hospodářskému 

růstu, posilují výrobní systém a přispívají 

k tvorbě pracovních míst a modernizaci 

zemí a regionů, nýbrž také proto, že hrají 

zásadní úlohu ve sbližování národů a v 

boji proti izolaci komunit; pokládá tudíž 

za zásadně důležité, aby se k nim 

přistupovalo jako ke klíčové prioritě, 

pokud jde o hospodářský růst a územní, 

hospodářskou a sociální soudržnost, což 

znamená, že je naprosto nezbytná veřejná 

kontrola rozvoje, správy a údržby 

dopravní infrastruktury, sítí a služeb; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Pozměňovací návrh  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 83 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 83a. odmítá využívání rozpočtu EU k 

financování strategií pro deregulaci a 

privatizaci dopravy, jakou jsou strategie 

uváděné v po sobě jdoucích železničních 

balíčcích nebo v projektu jednotné 

evropské nebe, neboť jsou synonymem 

pro zhoršování kvality a bezpečnosti 

služeb, vykořisťování pracovníků v 

odvětví dopravy a podřizování tohoto 

strategického odvětví zájmům 

nadnárodních společností; 

Or. pt 



 

AM\1148064CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/113 

Pozměňovací návrh  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 83 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 83b. zdůrazňuje význam zaručeného 

financování pro provádění integrované 

námořní politiky (podpora různých 

aspektů námořního výzkumu a rozvoj 

námořních technologií a inženýrství, 

včetně loďařství, za účelem podpory 

environmentálně udržitelnější námořní 

dopravy a přístavní infrastruktury v rámci 

veřejné správy, jež by posilovala odvětví 

rybolovu a zajišťovala jeho modernizaci a 

sociální a ekonomickou životaschopnost, 

udržitelnost zdrojů a zvláštní úlohu a 

charakteristické rysy nejvzdálenějších 

regionů), jakož i pro optimalizaci 

multimodální dopravy a přechod k 

digitálním dopravním službám a k 

udržitelným druhům dopravy, včetně 

vnitrozemských vodních cest; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Pozměňovací návrh  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 84 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84a. poukazuje na skutečnost, že 

cestovní ruch je klíčovým faktorem pro 

posílení místních a regionálních 

ekonomik, a tedy i pro ekonomickou a 

sociální soudržnost; zdůrazňuje proto 

význam přechodu k odvětví udržitelného 

cestovního ruchu, jež nebude spoléhat na 

nízké mzdy a nejistá zaměstnání a bude 

vyžadovat přijetí opatření bojujících s jeho 

silně sezónní povahou, ale také lepší 

koordinaci mezi cestovním ruchem a 

infrastrukturními projekty a opatření na 

ochranu přírodního, historického a 

kulturního dědictví; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Pozměňovací návrh  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 84 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84b. vyzývá k tomu, aby bylo při 

vyplácení finančních prostředků určených 

na dopravu a cestovní ruch v příštím VFR 

přihlíženo k jejich pozitivnímu dopadu, 

pokud jde o snižování regionálních 

asymetrií i boj proti nejisté a sezónní 

povaze těchto dvou odvětví a zmírňování 

těchto jevů; 

Or. pt 

 

 


