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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.3.2018 A8-0062/16 

Muudatusettepanek  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 F a. arvestades, et Euroopa Liidu 

eelarvest tuleks edendada avaliku sektori 

investeeringuid, toetades tootlikke ja 

strateegilisi sektoreid (sh nende 

ajakohastamist ja kestlikkust), avalikke 

teenuseid, tagatud õigustega töökohtade 

loomist, võitlust vaesuse, sotsiaalse 

tõrjutuse ja ebavõrdsuse vastu, 

keskkonnakaitset ning iga riigi ja 

piirkonna potentsiaali täielikku 

ärakasutamist, samuti selliste välissuhete 

arendamist, mille aluseks on solidaarsus, 

koostöö, vastastikune austus ja rahu;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.3.2018 A8-0062/17 

Muudatusettepanek  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. nõuab ELi eelarve märkimisväärset 

suurendamist, et tugevdada selle 

ümberjaotavat funktsiooni, aidates seeläbi 

tekitada majanduslikku ja sotsiaalset 

ühtekuuluvust;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.3.2018 A8-0062/18 

Muudatusettepanek  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. ei poolda majandus- ja rahaliidu 

stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 

lepingut („fiskaalkokkulepe”), 

„majanduse juhtimise“ õigusakte ja 

laiendatud euroala pakti, millega 

jätkatakse kokkuhoiupoliitikat ELis ja 

igas selle liikmesriigis ja seeläbi 

ekspluateerimise, vaesumise ja süveneva 

sotsiaalse ebavõrdsuse ja ebaõigluse 

poliitikat, mis on rünnak õiguste ja riigi 

sotsiaalfunktsioonide vastu ja millega 

vältimatult halvendatakse majanduslikke 

ja sotsiaalseid tingimusi, eriti riikides, kus 

tingimused on juba niigi raskemad; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.3.2018 A8-0062/19 

Muudatusettepanek  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. nõuab rahaliste vahendite eraldamist 

programmidele, millega edendatakse 

noorte tööhõivet – mis peab hõlmama 

õigusi – ja sotsiaalset kaasamist, tagades 

selle, et ELi rahaliste vahenditega ei 

aidataks mingil juhul kaasa tasustamata 

praktikakohtade loomisele või 

ebakindlatele töösuhetele või alaliste 

töökohtade asendamisele ajutiste töö- või 

praktikakohtadega;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.3.2018 A8-0062/20 

Muudatusettepanek  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2017/2286(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. on seisukohal, et selleks, et ka 

tegelikult lahendada probleemid sellistes 

valdkondades nagu jätkusuutlik 

majanduskasv, töötus, vaesus, sotsiaalne 

tõrjutus ja (peamiselt sissetulekute) 

ebavõrdsus, peab Euroopa Liidu poliitikas 

toimuma suur muutus; toonitab, et on 

vaja uut strateegiat, et anda Euroopale 

uus suund, mis viiks täieliku tööhõive, 

õigusi tagavate töökohtade, korralike 

töötasude, sotsiaalse ja majandusliku 

ühtekuuluvuse ning kõiki hõlmava 

sotsiaalkaitseni, tagades kõrgeima 

elatustaseme, ning ühtlasi peaks see 

olema suund, millega pööratakse 

tähelepanu iga liikmesriigi ja eelkõige 

vähim arenenud riikide arenguvajadustele 

ning edendatakse tõelist lähenemist, 

vähendatakse liikmesriikide vahelisi 

arenguerinevusi ning senist 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

piirkondlikku ebavõrdsust; 

Or. pt 

 

 


