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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.3.2018 A8-0062/24 

Muudatusettepanek  24 

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 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  11 a. kinnitab, et ELi eelarvet saab ja 

tuleks kasutada selleks, et ergutada 

desarmeerimist, sealhulgas 

tuumadesarmeerimist, ning kordab, et 

ELi liikmesriigid peaksid seadma 

prioriteediks rahu kaitsmise ja 

edendamise; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/25 

Muudatusettepanek  25 

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 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 a. nõuab, et eraldataks rohkem 

eelarveassigneeringuid tõhusatele 

meetmetele, millega parandatakse 

pagulaste ja rändajate vastuvõtmist ja 

sotsiaalset kaasamist; on vastu mis tahes 

meetmetele ja poliitikale, millega 

edendatakse ELi piiride hajutamist selliste 

algatuste kaudu nagu Frontex või 

soodustatakse võidurelvastumist või 

rahvusvaheliste suhete militariseerimist, 

nagu EL praegu ette paneb;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/26 

Muudatusettepanek  26 

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 18 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 b. lükkab kindlalt tagasi kõik püüded 

vähendada eelarveeraldisi 

ühtekuuluvusele ja nõuab vastupidi nende 

olulist suurendamist; lükkab tagasi 

püüded suurendada kaitsetööstuse, 

militaristlike eesmärkide ja ELi 

välissekkumise rahastamist, eriti kui see 

tähendab rahaliste vahendite ülekandmist 

ühtekuuluvuspoliitika valdkonnast; 

taunib kavatsusi suunata eelarvevahendid 

selliste eesmärkide rahastamisse, millega 

toetatakse ebatervet soovi suurendada 

sõjalist võimu, julgeolekut ja 

välissekkumist, mis on mitme praeguse 

relvakonflikti algpõhjus, samuti 

rändevooge ajendav tegur ja loodusvarade 

rüüstamise põhjus arengumaades;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/27 

Muudatusettepanek  27 

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 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. juhib tähelepanu sellele, et ELi 

välispoliitikaga, eriti üldise välis- ja 

julgeolekupoliitika strateegiaga ning 

muude vahenditega soodustatakse ELi 

välissekkumist ja militarismi ning sellega 

käsikäes käib ELi poliitika, mille eesmärk 

on piirata üksikisikute õigusi, vabadusi ja 

tagatisi; on seetõttu vastu igasugusele 

eelarveassigneeringute kasutamisele, 

mille eesmärk on aidata kindlustada 

sellist ELi välistegevuse poliitikat;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/28 

Muudatusettepanek  28 

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 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. nõuab toetusprogrammide loomist 

liikmesriikide jaoks, kes soovivad alustada 

läbirääkimisi euroalast lahkumiseks 

põhjusel, et edasine euroalasse kuulumine 

on muutunud jätkusuutmatuks; on 

seisukohal, et need programmid peaksid 

muu hulgas nägema ette piisava hüvitise 

sotsiaalse ja majandusliku kahju eest, 

mille on põhjustatud ühisraha 

kasutuselevõtt ja jätkuv kasutamine;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/29 

Muudatusettepanek  29 

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 22 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 22 a. nõuab spetsiifiliste 

majandusabikavade koostamist riikidele, 

kellel on suuremad raskused ja 

kumuleerunud puudujääk, eelkõige neile, 

kellele on suunatud troika 

sekkumismeetmed; on arvamusel, et 

sellistes kavades tuleks ette näha piisav 

rahastamine ja vajalikud erandid ühtse 

turu sätetest ja ühisest poliitikast;  

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

1.3.2018 A8-0062/30 

Muudatusettepanek  30 

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 29 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 29 a. rõhutab tootmise ja turgude avaliku 

reguleerimise mehhanismide vajalikkust, 

et tagada õiglased tootmishinnad ning 

stabiilne ja õiglane sissetulek 

põllumajandustootjatele; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/31 

Muudatusettepanek  31 

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 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 a. nõuab, et tugevdataks Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), 

mille peamine eesmärk on toetada 

traditsioonilist väikesemahulist 

rannapüüki, parandada laevastiku 

ohutust ning töötingimusi, tervist ja 

hügieeni pardal, tagada kalavarude 

parem tundmine, aidata suurendada 

teaduslikku ja tehnilist suutlikkust 

liikmesriikides teadus- ja 

arendustegevusega tegelevate 

institutsioonide kaudu ning tagada 

kaluritele sissetulekuhüvitus- ja -

toetusmehhanismide kasutuselevõtt, et 

tasakaalustada püügitegevusega 

kaasnevat ebastabiilsust; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/32 

Muudatusettepanek  32 

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 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 b. nõuab sellise programmi 

kasutuselevõtmist, mis oleks kohandatud 

äärepoolseimate piirkondade 

kalandussektori erivajadustele ja 

integreeriks POSEI kalandusprogrammi; 

Or. pt 



 

AM\1148280ET.docx  PE616.088v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.3.2018 A8-0062/33 

Muudatusettepanek  33 

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 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. on vastu sellele, et ELi eelarvet 

kasutatakse transpordi liberaliseerimise ja 

erastamise strateegiate rahastamiseks, 

nagu need on sätestatud järjestikustes 

raudteepakettides või ühtse Euroopa taeva 

projektis, kuna need tähendavad halvemat 

teenuste kvaliteeti ja ohutuse vähenemist, 

transporditöötajate ekspluateerimist ja 

selle strateegilise sektori allutamist 

hargmaiste ettevõtjate huvidele; 

Or. pt 

 

 

 


