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8.3.2018 A8-0048/111 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 82 bis. benadrukt dat hoogwaardige 

vervoersinfrastructuur, -netwerken en -

diensten cruciaal zijn voor de 

economische en sociale ontwikkeling van 

landen en regio’s, niet alleen omdat zij 

bijdragen tot een verhoging van de 

economische groei, een dynamischer 

productieapparaat, meer werkgelegenheid 

en modernisering van landen en regio’s, 

maar ook omdat ze een fundamentele rol 

spelen om de volkeren te verenigen en het 

isolement van de bevolking te bestrijden; 

acht het daarom noodzakelijk dat zij 

worden behandeld als een belangrijke 

beleidsprioriteit voor economische groei 

en voor territoriale, economische en 

sociale samenhang, met overheidscontrole 

op de ontwikkeling, het beheer en het 

onderhoud van vervoersinfrastructuur, -

netwerken en -diensten die hiervoor 

essentieel zijn; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Amendement  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 83 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 83 bis. verwerpt het gebruik van de 

begroting van de EU om strategieën voor 

de liberalisering en privatisering van het 

vervoer te financieren, die geleid hebben 

tot de successieve spoorwegenpakketten of 

het gemeenschappelijk Europees 

luchtruim, die neerkomen op slechtere 

kwaliteit en minder betrouwbare diensten, 

waardoor vervoersmedewerkers steeds 

meer worden uitgebuit en deze 

strategische sector ondergeschikt wordt 

aan de belangen van multinationals; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Amendement  113 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 83 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 83 ter. 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 een maritiem vervoer te 

bevorderen dat duurzamer is vanuit 

milieu-oogpunt en met een 

haveninfrastructuur die wordt beheerd 

door de overheid, met waardering voor de 

visserij, om te zorgen voor modernisering 

van de visserijsector en duurzaamheid van 

de visbestanden en de rol en de specifieke 

kenmerken van de ultraperifere regio’s), 

alsmede optimalisering van de 

multimodale verbindingen en de transitie 

voor de vervoersdiensten en de duurzame 

vervoersmodaliteiten naar het digitale 

tijdperk, met inbegrip van de bevaarbare 

binnenwateren; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Amendement  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, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 84 bis. onderstreept dat toerisme een 

belangrijke factor is voor het stimuleren 

van lokale en regionale economieën en 

derhalve voor het bevorderen van de 

economische en sociale cohesie; 

beklemtoont daarom het belang van een 

verschuiving naar een duurzame 

toeristische sector, die niet op lage lonen 

en onzekere banen gebaseerd is, hetgeen 

maatregelen vereist om de sterke 

seizoensgebonden aard ervan te 

bestrijden, maar ook betere coördinatie 

tussen toerisme en 

infrastructuurprojecten en optreden om 

het natuurlijke, historische en culturele 

erfgoed te beschermen; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 84 ter. verzoekt om uitbetaling van 

financiële middelen voor vervoer en 

toerisme in het volgende MFK om 

rekening te houden met positieve impact 

op de vermindering van de regionale 

assymetrieën, maar ook op de 

terugdringing van onzekere banen en de 

seizoensgebonden aard van de 

werkzaamheden in deze sectoren; 

Or. pt 

 


