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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.3.2018 A8-0062/20 

Τροπολογία  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30γ. τονίζει τη σημασία της εγγυημένης 

χρηματοδότησης, αφενός για την 

εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής (παροχή κινήτρων 

στη θαλάσσια έρευνα και στην ανάπτυξη 

της ναυπηγικής και άλλων τομέων της 

θαλάσσιας τεχνολογίας και της 

μηχανικής, με στόχο την ανάπτυξη 

περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον 

θαλάσσιων μεταφορών και την 

εξασφάλιση ότι η δημόσια διαχείριση των 

λιμενικών υποδομών θα αξιοποιεί 

περισσότερο τις αλιευτικές 

δραστηριότητες διασφαλίζοντας τον 

εκσυγχρονισμό του τομέα σε μια 

προσπάθεια στήριξης της 

κοινωνικοοικονομικής του βιωσιμότητας 

και της βιωσιμότητας των πόρων, 

λαμβανομένων υπόψη του ειδικού ρόλου 

και των χαρακτηριστικών των εξόχως 

απόκεντρων περιφερειών), και, αφετέρου, 

για τη βελτιστοποίηση των πολυτροπικών 

συνδέσεων και τη μετάβαση σε ψηφιακές 

υπηρεσίες μεταφορών και βιώσιμους 

τρόπους μεταφοράς, περιλαμβανομένων 

και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, 

σε ένα πλαίσιο σεβασμού στην εθνική 

κυριαρχία κάθε κράτους μέλους όσον 

αφορά τη χρήση της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.3.2018 A8-0062/21 

Amendment  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28α. σημειώνει ότι η απορρύθμιση της 

ΚΓΠ έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια 

των τιμών που οδήγησε σε πολύ υψηλό 

κόστος παραγωγής και στις διαδοχικές 

κρίσεις που πλήττουν την ευρωπαϊκή 

γεωργία· τονίζει, συνεπώς, την επείγουσα 

ανάγκη αποκατάστασης των δημόσιων 

μηχανισμών ρύθμισης της προσφοράς, 

δεδομένου ότι προστατεύουν την 

επισιτιστική κυριαρχία των κρατών 

μελών, προάγουν μικρούς διαύλους 

εμπορίας, σταθεροποιούν τα εισοδήματα 

των αγροτών και επιτρέπουν επίσης τη 

δημιουργία σημαντικής αποταμίευσης 

στα κονδύλια που δαπανά η ΕΕ για 

«δίκτυα ασφαλείας» και άλλα μέσα 

έκτακτης ανάγκης· 

 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.3.2018 A8-0062/22 

Τροπολογία  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  31α. ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη 

λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ για την 

προστασία της φυσικής κληρονομιάς του 

δικτύου ‘Natura 2000’, ιδίως όσον αφορά 

τη χρηματοδότηση·  σημειώνει τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετά 

κράτη μέλη ως προς τη διαχείριση των 

περιοχών του δικτύου ‘Natura 2000’, 

εξαιτίας της έλλειψης ενός ειδικά 

προσαρμοσμένου για τον σκοπό αυτό 

χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο θα 

συμπλήρωνε την ολοκλήρωση της 

προστασίας της βιοποικιλότητας στις 

τομεακές πολιτικές·  επισημαίνει με 

ανησυχία ότι σε διάφορα κράτη μέλη ο 

ετήσιος αριθμός έργων που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

LIFE + υπολείπεται του στόχου· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.3.2018 A8-0062/23 

Τροπολογία  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

   31β. εφιστά την προσοχή στους 

παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζουν 

πολλά δασικά οικοσυστήματα, όπως είναι 

η εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων 

ειδών και παρασιτικών οργανισμών 

(όπως ο νηματώδης του πεύκου και 

άλλοι), και οι πυρκαγιές· θεωρεί ότι 

επιβάλλεται να διατεθεί επαρκής 

χρηματοδότηση για αυτούς τους τομείς 

μέσω ενωσιακών προγραμμάτων και 

μέτρων στήριξης και για την αξιολόγηση 

της οικολογικής και φυτοϋγειονομικής 

κατάστασης των δασών και μέτρων για 

την αποκατάστασή τους, 

περιλαμβανομένης της αναδάσωσης με 

αυτόχθονα είδη· 

Or. pt 

 

 


