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12.3.2018 A8-0062/16 

Tarkistus  16 

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 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. toteaa, että Euroopan unionin 

talousarviolla on edistettävä julkisia 

investointeja tukemalla tuottavia ja 

strategisia aloja (niiden 

nykyaikaistaminen ja kestävyys mukaan 

luettuina), julkisia palveluja, 

työntekijöiden oikeudet huomioon 

ottavien työpaikkojen luomista, 

köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja 

epätasa-arvon torjuntaa, ympäristön 

suojelua ja kunkin maan ja alueen 

mahdollisuuksien täysimääräistä 

hyödyntämistä sekä pyrkimistä 

ulkosuhteisiin, jotka perustuvat 

solidaarisuuteen, yhteistyöhön, 

keskinäiseen kunnioitukseen ja rauhaan;  

Or. pt 



 

AM\1148273FI.docx  PE616.088v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.3.2018 A8-0062/17 

Tarkistus  17 

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 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa kasvattamaan huomattavasti 

EU:n talousarviota sen 

tulonsiirtovaikutuksen vahvistamiseksi ja 

tällä tavalla helpottamaan taloudellisen ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

periaatteen saavuttamista;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Tarkistus  18 

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 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. torjuu talous- ja rahaliiton 

vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 

ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn 

sopimuksen (”vakaussopimus”), 

”talouden ohjausjärjestelmään” liittyvän 

lainsäädännön ja ”Euro Plus -

sopimuksen”, joiden tavoitteena on jatkaa 

EU:ssa ja kussakin sen jäsenvaltiossa 

säästöpolitiikkaa – riistoa, köyhtymistä, 

yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja 

epäoikeudenmukaisuuden lisääntymistä, 

hyökkäyksiä oikeuksia ja valtion 

sosiaalisia tehtäviä vastaan – joka 

väistämättä kärjistää taloudellista ja 

sosiaalista tilannetta, erityisesti niissä 

maissa, joissa tilanne on jo nyt huonompi; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Tarkistus  19 

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 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. kehottaa lisäämään varoja ohjelmille, 

joilla edistetään työntekijöiden oikeuksia 

kunnioittavia työpaikkoja ja nuorten 

sosiaalista osallisuutta, varmistaen, että 

EU:n varoilla ei osallistuta palkattomien 

harjoittelupaikkojen tai epävarmojen 

työsuhteiden luomiseen taikka vakinaisten 

työpaikkojen korvaamiseen tilapäisillä 

työsopimuksilla tai harjoittelupaikoilla;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Tarkistus  20 

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 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. katsoo, että on tehtävä pesäero 

unionin nykyiseen politiikkaan, jos todella 

halutaan ratkaista kestävän talouskasvun, 

työttömyyden, köyhyyden, sosiaalisen 

syrjäytymisen ja (lähinnä tuloihin 

liittyvän) epätasa-arvon ongelmat; 

korostaa, että tarvitaan uutta strategiaa, 

jotta unionille voidaan antaa uusi suunta, 

johon kuuluvat täystyöllisyys, 

ihmisarvoiset työpaikat, toimeentulon 

turvaava palkkataso, sosiaalinen ja 

taloudellinen yhteenkuuluvuus sekä 

kattava sosiaaliturva ja siten 

mahdollisimman korkea elintaso; katsoo, 

että tällä tiellä on otettava huomioon 

kunkin jäsenvaltion ja erityisesti 

vähemmän kehittyneiden jäsenvaltioiden 

kehitystarpeet ja edistettävä todellista 

lähentymistä ja siten autettava 

kaventamaan jäsenvaltioiden välistä 

kehityskuilua sekä vähentämään nykyisiä 

taloudellisia, sosiaalisia ja alueiden 

välisiä eroja; 

Or. pt 

 

 


