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6.3.2018 A8-0062/20 

Pozmeňujúci návrh  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30c. zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť 

financovanie  vykonávania integrovanej 

námornej politiky (podporu morského 

výskumu a vývoja v lodnom staviteľstve a 

v iných oblastiach námornej technológie a 

inžinierstva s cieľom vyvinúť 

environmentálne udržateľnú námornú 

dopravu a zabezpečiť, aby verejné 

riadenie prístavných infraštruktúr vo 

väčšej miere zohľadňovalo rybolovné 

činnosti, čím sa tento sektor zmodernizuje 

v snahe podporiť jeho sociálnu a 

hospodársku životaschopnosť a 

udržateľnosť zdrojov, berúc do úvahy 

špecifickú úlohu a charakteristiky 

najvzdialenejších regiónov), ako aj 

optimalizáciu multimodálnych spojení a 

prechod na digitálne dopravné služby a 

udržateľné formy dopravy vrátane 

vnútrozemských vodných ciest, pričom 

treba súčasne rešpektovať zvrchovanosť 

každého členského štátu z hľadiska 

využívania svojej výlučnej hospodárskej 

zóny; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Pozmeňujúci návrh  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. konštatuje, že deregulácia  SPP 

vyvolala veľkú nestálosť cien s vysokými 

výrobnými nákladmi a po sebe 

nasledujúcimi krízami, ktoré zasiahli 

európske poľnohospodárstvo; zdôrazňuje 

preto naliehavú potrebu znovu obnoviť 

mechanizmy regulácie verejných dodávok 

a zároveň chrániť potravinovú 

zvrchovanosť členských štátov, podporiť 

krátke distribučné kanály, stabilizovať 

príjmy poľnohospodárov a ušetriť EÚ 

značné sumy vo výdavkoch na „ochranné 

siete“ a iné núdzové nástroje; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Pozmeňujúci návrh  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  31a. vyzýva na väčšiu zodpovednosť 

Spoločenstva, pokiaľ ide o zachovanie 

prírodného dedičstva voľne žijúcich 

druhov v rámci sústavy Natura 2000, 

najmä pokiaľ ide o financovanie;  berie 

na vedomie ťažkosti, s ktorými sa stretli 

viaceré členské štáty v súvislosti s 

riadením sústavy Natura 2000, ako 

doplnku k začleňovaniu biodiverzity do 

odvetvových politík, z dôvodu neexistencie 

osobitne prispôsobeného finančného 

nástroja;  so znepokojením konštatuje, že 

v niekoľkých členských štátoch ročný 

počet projektov financovaných v rámci 

programu LIFE+ nedosahuje cieľovú 

úroveň; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Pozmeňujúci návrh  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

   31b. upozorňuje na hrozby pre početné 

lesné ekosystémy vrátane rozšírenia 

invazívnych cudzorodých druhov, škodcov 

(ako je háďatko borovicové a iné) a 

lesných požiarov; považuje za nevyhnutné 

vyčleniť primerané financovanie na tieto 

oblasti prostredníctvom komunitných 

podporných programov a opatrení a na 

posúdenie ekologického a fytosanitárneho 

stavu lesov a ich rehabilitáciu vrátane 

zalesňovania s pôvodnými druhmi; 

Or. pt 

 

 


