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8.3.2018 A8-0048/111 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 82a. subliniază că infrastructurile, 

rețelele și serviciile de transport de 

calitate sunt cruciale pentru dezvoltarea 

economică și socială a țărilor și 

regiunilor, nu numai pentru că acestea 

contribuie la creșterea economică, la 

stimularea sistemului de producție, la 

crearea de locuri de muncă și la 

modernizarea țărilor și regiunilor, ci și 

pentru că joacă un rol fundamental în 

apropierea dintre popoare și combaterea 

izolării populațiilor; consideră, prin 

urmare, că este imperativ ca acestea să fie 

tratate ca o prioritate politică 

fundamentală pentru creșterea economică 

și coeziunea teritorială, economică și 

socială, fiind esențial în acest scop 

controlul public asupra dezvoltării, 

gestionării și întreținerii infrastructurii, 

rețelelor și serviciilor de transport; 

Or. pt 
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RO Unită în diversitate RO 

8.3.2018 A8-0048/112 

Amendamentul  112 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 83a. respinge utilizarea bugetului UE 

pentru finanțarea strategiilor de 

liberalizare și privatizare a 

transporturilor, precum cele prevăzute în 

pachetele feroviare succesive sau în 

cadrul proiectului privind  

cerul unic european, care sunt sinonime 

cu degradarea calității și siguranței 

serviciilor prestate, cu intensificarea 

exploatării lucrătorilor din sectorul 

transporturilor și cu subordonarea acestui 

sector strategic intereselor 

întreprinderilor multinaționale; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Amendamentul  113 

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

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

Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 83 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 83b. subliniază importanța finanțării 

garantate pentru punerea în aplicare a 

unei politici maritime integrate (care să 

promoveze diferitele aspecte ale cercetării 

în domeniul maritim și ale dezvoltării 

tehnologiilor și ingineriei maritime, 

inclusiv a construcțiilor navale, pentru a 

stimula un transport maritim mai 

sustenabil din punctul de vedere al 

mediului și infrastructuri portuare într-un 

cadru de gestionare publică care să 

acorde importanța cuvenită pescuitului, 

asigurând modernizarea sectorului, 

viabilitatea socioeconomică a acestuia și 

sustenabilitatea resurselor și rolul și 

caracteristicile specifice ale regiunilor 

ultraperiferice), precum și pentru 

optimizarea conexiunilor multimodale și 

tranziția către servicii de transport digital 

și moduri de transport sustenabile, 

inclusiv căi navigabile interioare; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 84a. subliniază că turismul este un factor 

important pentru dezvoltarea economiilor 

locale și regionale și, prin urmare, pentru 

promovarea coeziunii economice și 

sociale; subliniază, prin urmare, 

importanța tranziției către un sector al 

turismului sustenabil, care nu se bazează 

pe salarii mici și locuri de muncă precare, 

ceea ce va presupune combaterea 

caracterului său sezonier puternic, dar și 

o mai bună coordonare între proiectele 

din domeniul turismului și al 

infrastructurii și protejarea patrimoniului 

natural, istoric și cultural; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 84b. solicită o alocare a fondurilor către 

sectoarele transporturilor și turismului în 

următorul CFM care să țină seama de 

impactul pozitiv asupra reducerilor 

asimetriilor regionale, dar și asupra luptei 

pentru reducerea precarității și 

caracterului sezonier din aceste două 

sectoare; 

Or. pt 

 


