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8.3.2018 A8-0048/111 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

82 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 82 a. korostaa, että laadukkaat 

liikenneinfrastruktuurit, -verkot 

ja -palvelut ovat ratkaisevan tärkeitä 

maiden ja alueiden taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen kannalta, koska ne 

eivät ainoastaan saa aikaan talouskasvua, 

tehosta tuotantojärjestelmää ja edistä 

työpaikkojen luomista sekä maiden ja 

alueiden uudenaikaistamista vaan lisäksi 

niillä on perustavaa laatua oleva rooli 

ihmisten yhteen saattamisessa ja 

yhteisöjen eristäytymisen torjunnassa; 

pitää tämän vuoksi välttämättömänä, että 

niitä kohdellaan keskeisinä poliittisina 

painopisteinä talouskasvun ja alueellisen, 

taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 

kannalta, mikä tarkoittaa, että 

liikenneinfrastruktuurien, -verkkojen ja -

palvelujen kehittämisen, hallinnoinnin ja 

kunnossapidon julkinen valvonta on 

erittäin tärkeää; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Tarkistus  112 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

83 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 83 a. torjuu EU:n talousarvion 

käyttämisen rahoittamaan liikenteen 

sääntelyn purkamista ja 

yksityistämisstrategioita, jollaisia on 

sisältynyt useisiin perättäisiin 

rautatiepaketteihin tai yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila -hankkeeseen ja 

jotka ovat synonyymi palvelun laadun ja 

turvallisuuden heikkenemiselle, 

liikennealan työntekijöiden lisääntyvälle 

riistolle ja tämän strategisen alan 

alistamiselle monikansallisten yritysten 

eduille; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Tarkistus  113 

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

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

Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

83 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 83 b. painottaa, että on tärkeää turvata 

rahoitus yhdennetyn meripolitiikan 

täytäntöönpanolle (edistämällä 

merentutkimusta ja meriteknologian ja 

laivakonetekniikan eri osa-alueiden 

kehittämistä, laivanrakennus mukaan 

lukien, jotta voidaan edistää ympäristön 

kannalta kestävämpää meriliikennettä ja 

satamainfrastruktuuria julkisessa 

hallintojärjestelmässä, joka antaa arvoa 

kalastusalalle ja varmistaa sen 

nykyaikaistamisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen elinkelpoisuuden, 

kalavarojen kestävyyden ja syrjäisimpien 

alueiden erityisen roolin ja 

ominaispiirteet) sekä multimodaalisen 

liikenteen optimoimiselle ja siirtymiselle 

digitaalisiin liikennepalveluihin ja 

kestäviin liikennemuotoihin, kuten 

sisävesiliikenteeseen; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

84 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 84 a. painottaa, että matkailu on 

keskeinen tekijä paikallisten ja 

alueellisten talouksien edistämisessä ja 

niin ollen taloudellisessa ja sosiaalisessa 

koheesiossa; painottaa tämän vuoksi, että 

on tärkeää siirtyä kohti kestävää 

matkailualaa, joka ei perustu alhaisiin 

palkkoihin ja epävarmoihin 

työpaikkoihin, mikä edellyttää 

toimenpiteitä, joilla torjutaan sen vahvasti 

kausittaista luonnetta, mutta myös 

parempaa koordinointia matkailu- ja 

infrastruktuurihankkeiden välillä ja 

luontoon, historiaan ja kulttuuriin 

liittyvää perintöä suojaavia toimia; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

84 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 84 b. vaatii, että seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen liikenteelle ja 

matkailulle tarkoitettuja määrärahoja 

maksettaessa otetaan huomioon niiden 

myönteinen vaikutus alueellisten erojen 

supistamisessa ja näiden kahden alan 

työpaikkojen epävarmuuden ja 

kausiluonteisuuden vähentämisessä; 

Or. pt 

 


