
 

AM\1148282SV.docx  PE616.088v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.3.2018 A8-0062/20 

Ändringsförslag  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 30c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30c. Europaparlamentet understryker 

vikten av att garantera medel till 

genomförandet av en integrerad 

havspolitik (genom att främja marin 

forskning och utveckling av teknik och 

sjöfartsteknik i dess olika former, bl.a. 

skeppsbyggnad, i syfte att främja mer 

miljömässigt hållbara sjötransporter och 

säkerställa att den offentliga 

förvaltningen av hamninfrastrukturer i 

högre grad beaktar fiskeverksamheten, 

moderniserar denna sektor och stöder 

dess sociala och ekonomiska hållbarhet 

och resursernas hållbarhet och skyddar 

de yttersta randområdenas specifika roll 

och särdrag), samt av optimeringen av de 

multimodala förbindelserna och 

övergången till digitala transporttjänster 

och hållbara transportsätt, däribland de 

inre vattenvägarna, med respekt för varje 

medlemsstats suveränitet när det gäller 

utnyttjandet av dess exklusiva ekonomiska 

zon. 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Ändringsförslag  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet anser att 

avregleringar av den gemensamma 

jordbrukspolitiken har lett till en extrem 

prisvolatilitet med enorma kostnader för 

produktion och successiva kriser som 

påverkar det europeiska jordbruket. 

Parlamentet betonar därför det 

brådskande behovet av att återställa de 

offentliga instrumenten för reglering av 

utbudet, eftersom de skyddar 

medlemsstaternas livsmedelssuveränitet, 

främjar korta saluföringskedjor, 

stabiliserar jordbrukarnas inkomster och 

möjliggör dessutom stora besparingar för 

unionen av de medel som avsätts för 

skyddsnät och andra nödinstrument. 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Ändringsförslag  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 31a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31a. Europaparlamentet förespråkar ett 

ökat gemenskapsansvar för skyddet av 

naturvärdena inom Natura 2000-

nätverket, särskilt i fråga om 

finansieringen. Parlamentet noterar de 

svårigheter som flera medlemsstater har 

haft i samband med förvaltningen av 

områden som ingår i Natura 2000-

nätverket på grund av avsaknaden av ett 

särskilt finansiellt instrument för denna 

förvaltning, vilket skulle komplettera 

inkluderingen av biologisk mångfald i 

sektorsinriktad politik. Parlamentet 

noterar oroat att det antal projekt som 

varje år finansieras av programmet 

LIFE+ ligger under den vägledande 

tilldelningen i flera medlemsstater. 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Ändringsförslag  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III 

2017/2286(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 31b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

   31b. Europaparlamentet framhåller de 

faktorer som hotar många 

skogsekosystem, till exempel spridningen 

av invasiva främmande arter, skadedjur 

(såsom tallvedsnematod m.fl.) och 

skogsbränder. Parlamentet anser att 

tillräckliga ekonomiska resurser bör 

öronmärkas för dessa ekosystem genom 

EU:s stödprogram och stödåtgärder, i 

syfte att utvärdera skogarnas ekologiska 

hälsa och växtskyddssituation samt deras 

återställande, bland annat återbeskogning 

med inhemska arter. 

Or. pt 

 

 


