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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 82 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 82 a. rõhutab, et kvaliteetne transpordi 

infrastruktuur, võrgustikud ja teenused 

on otsustava tähtsusega riikide ja 

piirkondade majandusliku ja sotsiaalse 

arengu seisukohast mitte üksnes 

seepärast, et need aitavad luua 

majanduskasvu, soodustavad 

tootmissüsteemi ning aitavad kaasa 

töökohtade loomisele ja riikide ja 

piirkondade moderniseerimisele, vaid ka 

seepärast, neil on oluline roll inimeste 

ühendamisel ja kogukondade eraldatuse 

vastu võitlemisel; peab seepärast 

hädavajalikuks lugeda need poliitilisteks 

prioriteetideks majanduskasvu ning 

territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse seisukohalt, mis tähendab, 

et oluline on avaliku sektori kontroll 

transpordi infrastruktuuride, võrgustike 

ja teenuste arendamise, haldamise ja 

hooldamise üle; 
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2017/2052(INI) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 83 a. on vastu sellele, et ELi eelarvet 

kasutatakse transpordi liberaliseerimise ja 

erastamise strateegiateks, nagu need on 

sätestatud järgmistes raudteepakettides 

või ühtse Euroopa taeva projektis, kuna 

need tähendavad halvemat teenuste 

kvaliteeti ja ohutuse vähenemist, 

transporditöötajate ekspluateerimist ja 

selle strateegilise sektori allutatust 

hargmaiste ettevõtjate huvidele; 

Or. pt 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 83 b. rõhutab, et oluline on tagada 

rahastamine integreeritud 

merenduspoliitika elluviimiseks 

(mereuuringute eri aspektide edendamine 

ning meretehnoloogia ja laevamehaanika, 

sealhulgas laevaehituse arendamine, et 

soodustada keskkonnahoidlikumat 

meretransporti ja sadamate 

infrastruktuure avalikus sektoris, millest 

on kasu kalandussektoril, tagades selle 

ajakohastamise, sotsiaalse ja 

majandusliku elujõulisuse, ressursside 

jätkusuutlikkuse ning äärepoolseimate 

piirkondade erilise rolli ja eripära), 

samuti rahastamine mitmeliigilise 

transpordi optimeerimiseks ja 

üleminekuks digitaalsetele 

transporditeenustele ja kestlikele 

transpordiliikidele, seahulgas 

siseveetranspordis; 

Or. pt 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 a. rõhutab, et turism on oluline tegur 

kohaliku ja piirkondliku majanduse 

edendamisel ning seega majandusliku ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamisel; 

rõhutab, et seetõttu on oluline võtta suund 

kestlikule turismile, mis ei põhine 

madalatel palkadel ja ebakindlatel 

töökohal, kuid see eeldab meetmeid 

sektori väga suure hooajalisuse vastu 

võitlemiseks, aga ka turismi- ja 

taristuprojektide paremat kooskõlastamist 

ning meetmeid loodus-, ajaloo- ja 

kultuuripärandi kaitseks; 

Or. pt 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 a. nõuab, et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus eraldataks rahalisi 

vahendeid transpordile ja turismile, võttes 

arvesse nende soodsat mõju piirkondlike 

erinevuste vähendamisele ning nimetatud 

kahe sektori töökohtade ebakindluse ja 

hooajalisuse leevendamisele; 
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