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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2018 A8-0062/20 

Muudatusettepanek  34 

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 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 c. rõhutab, kui oluline on tagada 

rahastamine integreeritud 

merenduspoliitika rakendamiseks 

(mereuuringute ja laevaehituse ja muude 

merendusega seotud tehnoloogiate ja 

inseneriteaduste edendamine, et arendada 

välja keskkonnasõbralikum meretransport 

ja tagada, et sadamataristute avalikul 

haldamisel võetakse suuremal määral 

arvesse kalandustegevust – see muudab 

nimetatud sektori tugevamaks ja toetab 

selle sotsiaalset ja majanduslikku 

elujõulisust ja kalavarude 

jätkusuutlikkust, arvestades ka 

äärepoolseimate piirkondade konkreetset 

rolli ja eripära) ning mitmeliigiliste 

ühenduste optimeerimine ja üleminek 

digitaalsetele transporditeenustele ja 

jätkusuutlikele transpordiliikidele 

(sealhulgas siseveeteed), austades samas 

iga liikmesriigi suveräänsust oma 

majandusvööndi kasutamisel; 

Or. pt 



 

AM\1148282ET.docx  PE616.088v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2018 A8-0062/21 

Muudatusettepanek  35 

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 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 a. märgib, et ÜPP dereguleerimine on 

tekitanud tohutu suure hinnavolatiilsuse 

ja äärmiselt suured tootmiskulud ning 

Euroopa põllumajandust mõjutavad 

üksteisele järgnevad kriisid; rõhutab 

seetõttu tungivat vajadust taastada 

avaliku pakkumise reguleerimise 

mehhanismid, kaitstes samal ajal 

liikmesriikide toiduga varustamise 

sõltumatust, edendades lühikesi 

turustuskanaleid, stabiliseerides 

põllumajandustootjate sissetulekuid ja 

hoides ELile kokku märkimisväärseid 

turvavõrkude ja muude erakorraliste 

vahendite kulusid; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Muudatusettepanek  36 

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 31 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  31 a. nõuab liidu suuremat vastutust 

Natura 2000 eluslooduse kaitsmisel, 

eelkõige rahastamise osas; märgib 

raskusi, mida mitmed liikmesriigid seoses 

Natura 2000 alade haldamisega on 

kogenud, sest selleks ei ole ette nähtud 

konkreetset rahastamisvahendit – selle 

puuduse saaks kõrvaldada, kui 

bioloogiline mitmekesisus integreeritaks 

valdkondlikku poliitikasse; märgib 

murelikult, et paljudes liikmesriikides 

jääb programmist „LIFE+“ rahastatavate 

projektide arv aastas eesmärgile alla; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Muudatusettepanek  37 

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 31 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

   31 b. juhib tähelepanu paljusid 

metsaökosüsteeme ähvardavatele 

ohtudele, näiteks invasiivsete võõrliikide, 

taimekahjurite (nt männi nematood jt) ja 

metsatulekahjude levik; on seisukohal, et 

liidu toetusprogrammide ja -meetmete 

kaudu tuleb eraldada piisavad rahalised 

vahendid nende valdkondade toetamiseks 

ning metsade ökoloogilise ja taimetervise 

seisundi hindamiseks ja nende 

taastamiseks, kaasa arvatud 

taasmetsastamine, sealhulgas pärismaiste 

liikidega; 

Or. pt 

 

 


