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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

17.10.2018 A8-0313/19 

Tarkistus  19 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa laatimaan erityisiä 

suunnitelmia, joilla voidaan tukea 

sellaisten maiden talouksia, joilla on 

kauppavaje, joiden vaihtotase on 

alijäämäinen ja joiden velka on 

kestämättömällä tasolla, jotta voidaan 

tarjota rahoitusvaroja ja säätää 

tarvittavista sisämarkkinoiden toimintaa 

ja yhteistä toimintapolitiikkaa koskevista 

poikkeuksista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/20 

Tarkistus  20 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. kehottaa luomaan tukiohjelmia 

jäsenvaltioille, jotka haluavat neuvotella 

euroalueesta irtautumisesta sillä 

perusteella, että osallistumisesta on tullut 

kestämätöntä ja sietämätöntä; katsoo, että 

tällaisista ohjelmista olisi maksettava 

riittävä korvaus yhteiseen rahaan 

liittymisestä aiheutuneista sosiaalisista ja 

taloudellisista vahingoista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/21 

Tarkistus  21 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että tarvitaan 

johdonmukainen unionin 

investointistrategia, joka perustuu 

kestävää kehitystä ja työllisyyttä tukevaan 

unionin investointiohjelmaan, ja että 

siihen osoitetaan unionin talousarviosta 

vuosittain vähintään kaksi prosenttia 

unionin BKT:sta kymmenen vuoden ajan; 

toteaa, että tällä ohjelmalla olisi 

täydennettävä jäsenvaltioiden vastaavia 

julkisia investointeja; toteaa, että 

tällainen investointiohjelma rahoittaisi 

osittain itse itsensä BKT:n suurempana 

kasvuna ja suurempina verotuloina; 

pyytää komissiota ja neuvostoa 

sisällyttämään lisärahoituksen vuoden 

2018 talousarvioesitykseen; 

Or. en 



 

AM\1166535FI.docx  PE624.170v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/22 

Tarkistus  22 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. pitää erittäin valitettavana, että 

katastrofit vaikuttavat yleensä niihin, 

joilla on heikommat mahdollisuudet 

suojautua, olipa kyse ihmisistä tai 

valtioista; katsoo, että 

luonnonkatastrofeihin ja ihmisen 

aiheuttamiin katastrofeihin olisi 

reagoitava mahdollisimman nopeasti, 

jotta vahingot saadaan minimoitua ja 

ihmisiä ja omaisuutta saadaan 

pelastettua; korostaa, että varoja on 

entisestään lisättävä erityisesti 

budjettikohdissa, jotka liittyvät 

katastrofien ehkäisyyn ja 

katastrofivalmiuksiin unionissa, kun 

otetaan huomioon etenkin Kreikan, 

Espanjan ja Portugalin metsäpalot, joissa 

menetettiin traagisesti ihmishenkiä ja 

joilla on valtava dramaattinen vaikutus 

ihmisiin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/23 

Tarkistus  23 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 a. kannattaa unionin 

vastuuvelvollisuuden lisäämistä erityisesti 

rahoituksen yhteydessä pyrittäessä 

turvaamaan luonnonarvot Natura 2000 -

verkostossa; panee merkille useiden 

jäsenvaltioiden vaikeudet Natura 2000 -

verkoston hallinnointitasoilla, ja toteaa 

vaikeuksien johtuvan siitä, ettei ole 

olemassa erityistä rahoitusvälinettä, joka 

kohdistuisi tähän hallinnointiin, jolla 

täydennetään biologisen 

monimuotoisuuden sisällyttämistä 

alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/24 

Tarkistus  24 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 b. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

maatalousmarkkinoiden kriisien ja 

epävakaisuuden vaikutusten 

lieventämiseen ja toteaa näiden olleen ja 

olevan yhä syynä useisiin pienten tilojen 

konkursseihin, mikä johtaa 

maaseutualueiden autioitumiseen ja 

tuotannon keskittymiseen; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/25 

Tarkistus  25 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 c. ottaa huomioon elintarvikeketjun 

jatkuvan epätasapainotilan, jossa 

alkutuottajien asema on huomattavasti 

muiden toimijoiden asemaa heikompi, ja 

korostaa, että komission olisi siksi 

toteutettava toimia elintarvikeketjun 

hintojen ja marginaalien avoimuuden 

lisäämiseksi, jotta varmistetaan 

oikeudenmukaisten hintojen maksaminen 

tuotannosta ja siten parannetaan pienten 

ja keskisuurten tilojen tuloja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/26 

Tarkistus  26 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 d. panee huolestuneena merkille, että 

Life+ -ohjelmasta vuosittain 

rahoitettavien hankkeiden määrä jää 

useissa jäsenvaltioissa alle ohjeellisen 

määrän; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/27 

Tarkistus  27 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

36 e kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  36 e.  kiinnittää huomiota moniin 

metsäekosysteemeihin kohdistuviin 

uhkatekijöihin kuten haitallisten 

vieraslajien leviämiseen, tuholaisiin 

(esimerkiksi mäntyankeroinen) ja 

metsäpaloihin; katsoo, että unionin 

tukiohjelmien ja -toimien kautta olisi 

osoitettava riittävästi rahoitusresursseja 

metsien ekologisen tilan ja kasvien 

terveyden arviointiin ja kunnostamiseen, 

uudelleen metsittäminen mukaan 

luettuna; toteaa, että nämä resurssit ovat 

erityisen tärkeitä ja kiireellisiä joillekin 

jäsenvaltioille, varsinkin Portugalille, 

Kreikalle ja Espanjalle, niiden koko 

alueilla äskettäin riehuneiden useiden 

metsäpalojen vuoksi; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0313/28 

Tarkistus  28 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

71 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 71 a.  pyytää lisäämään 

hätäapuvarauksen ja Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston (EUSR) rahoitusta 

ottaen huomioon viimeisimmät surulliset 

katastrofit eli Kreikan, Portugalin ja 

Espanjan metsäpalot ja äärimmäisen 

kuivuuden; 

Or. en 

 

 


