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6.3.2018 A8-0062/20 

Amendamentul  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30c. subliniază importanța finanțării 

garantate pentru punerea în aplicare a 

unei politici maritime integrate (care să 

promoveze cercetarea în domeniul marin 

și dezvoltarea diferitelor aspecte ale 

tehnologiei și ingineriei maritime, inclusiv 

construcțiile navale, pentru a promova un 

transport maritim mai sustenabil din 

punctul de vedere al mediului, și 

infrastructuri portuare într-un cadru de 

gestiune publică, care acordă importanța 

cuvenită pescuitului, asigurând 

modernizarea sectorului, viabilitatea sa 

socioeconomică și sustenabilitatea 

resurselor, precum 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, care 

respectă opțiunile suverane ale fiecărui 

stat membru în ceea ce privește utilizarea 

zonei sale economice exclusive; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Amendamentul  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. consideră că dereglementarea PAC a 

dus la o foarte mare volatilitate a 

prețurilor, cu costuri enorme pentru 

producție și crize succesive care afectează 

agricultura europeană; susține, prin 

urmare, necesitatea urgentă de a restabili 

instrumentele publice de reglementare a 

ofertei, în măsura în care acest lucru 

protejează suveranitatea alimentară a 

statelor membre, promovează lanțurile 

scurte de comercializare, stabilizează 

veniturile agricultorilor și, de asemenea, 

permite economii semnificative ale 

resurselor UE destinate așa-numitelor 

plase de siguranță și altor instrumente de 

urgență; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Amendamentul  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  31a. susține o mai mare responsabilizare 

a Uniunii în ceea ce privește protecția 

resurselor naturale din cadrul rețelei 

Natura 2000, în special în ceea ce privește 

finanțarea acesteia; semnalează greutățile 

întâmpinate de mai multe state membre în 

gestionarea zonelor incluse în rețeaua 

Natura 2000, ca urmare a faptului că nu 

există un instrument financiar specific 

dedicat gestionării acesteia, care ar 

completa includerea protejării 

biodiversității în politicile sectoriale; 

constată cu îngrijorare că, în mai multe 

state membre, numărul proiectelor 

finanțate anual în cadrul programului 

LIFE+ este inferior alocării orientative; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Amendamentul  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

   31b. atrage atenția asupra factorilor care 

amenință numeroase ecosisteme 

forestiere, cum ar fi, printre altele, 

răspândirea speciilor alogene invazive, 

organismele dăunătoare (precum 

nematodul de pin și altele) și incendiile 

forestiere; consideră că ar trebui alocate 

resurse financiare suficiente pentru 

aceste zone, prin programe și măsuri de 

sprijin comunitar, pentru evaluarea 

sănătății ecologice și vegetale a pădurilor 

și pentru reabilitarea acestora, inclusiv 

prin reîmpădurirea cu specii indigene; 

Or. pt 

 

 


