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6.3.2018 A8-0062/20 

Tarkistus  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 c. 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, kunnioittaen kunkin 

jäsenvaltion suvereeneja päätöksiä 

yksinomaisen talousvyöhykkeensä 

käytöstä; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Tarkistus  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. katsoo, että YMP:n sääntelyn 

purkaminen aiheutti hintojen 

äärimmäistä epävakautta, joka on 

lisännyt valtavasti tuotantokustannuksia, 

ja jatkuvia kriisejä, jotka vaikuttavat 

EU:n maatalouteen; katsoo näin ollen, 

että on palautettava pikaisesti julkiset 

tarjonnan sääntelyvälineet, sillä niillä 

voidaan turvata jäsenvaltioiden 

elintarvikeomavaraisuus, edistää lyhyitä 

myyntiketjuja, vakauttaa 

maataloustuottajien tulot ja myös saada 

aikaan EU:n varojen merkittäviä säästöjä 

ns. turvaverkkojen ja muiden 

hätätilanteisiin tarkoitettujen välineiden 

avulla; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Tarkistus  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  31 a. katsoo, että unionin on otettava 

suurempi vastuu Natura 2000 -verkoston 

luonnonarvojen vaalimisesta erityisesti 

sen rahoituksen osalta; panee merkille 

monien jäsenvaltioiden vaikeudet Natura 

2000 -verkostoon kuuluvien alueiden 

hallinnoinnissa, koska käytettävissä ei ole 

ollut tähän hallinnointiin tarkoitettua 

erityisrahoitusvälinettä, jolla 

täydennettäisiin biologisen 

monimuotoisuuden suojelun 

sisällyttämistä alakohtaisiin 

politiikkoihin; panee huolestuneena 

merkille, että useissa jäsenvaltioissa 

vuosittain Life+ -ohjelman mukaisesti 

rahoitettavien hankkeiden määrä jäänyt 

jälkeen alkuperäisestä tavoitetasosta; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Tarkistus  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

   31 b. kiinnittää huomiota lukuisiin 

metsäekosysteemeihin kohdistuviin 

uhkatekijöihin, kuten haitallisten 

vieraslajien leviämiseen, tuholaisiin 

(esimerkiksi mäntyankeroinen) ja 

metsäpaloihin; katsoo, että unionin 

tukiohjelmien ja -toimien kautta olisi 

osoitettava riittävästi rahoitusta metsien 

ekologisen tilan ja kasvien terveyden 

arviointiin ja kunnostamistoimiin, 

mukaan luettuna uudelleen metsittäminen 

kotoperäisillä lajeilla; 

Or. pt 

 

 


