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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.12.2018 A8-0454/1 

Muudatusettepanek  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. on seisukohal, et majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

põhimõtte rakendamiseks ei eraldatud 

piisavalt vahendeid ei praeguses ega ka 

eelmises ettepanekus; on veendunud, et 

selle saavutamiseks oleks vaja 

ühtekuuluvusvahendeid märkimisväärselt 

suurendada; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.12.2018 A8-0454/2 

Muudatusettepanek  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. on seisukohal, et kavandatud 

eelarvest ei piisa kaugeltki majandusliku, 

sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 

põhimõtte elluviimiseks ning et see toob 

kaasa asümmeetria laienemise ja 

süvendab erinevusi liikmesriikide vahel, 

mistõttu tuleks see tagasi lükata; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.12.2018 A8-0454/3 

Muudatusettepanek  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. nõuab kaubandusbilansi ja 

jooksevkonto puudujäägi ning 

jätkusuutmatu võlakoormusega riikide 

majanduse toetamiseks konkreetsete 

kavade loomist, milles nähakse ette 

rahalised vahendid ning ühtse turu ja 

ühise poliitika toimimiseks vajalikud 

erandid; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.12.2018 A8-0454/4 

Muudatusettepanek  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. nõuab tugiprogrammide loomist 

liikmesriikide jaoks, kes soovivad pidada 

läbirääkimisi euroalast lahkumiseks 

põhjusel, et euroalasse kuulumine on 

muutunud jätkusuutmatuks ja 

väljakannatamatuks; on seisukohal, et 

nende programmidega tuleks ette näha 

piisav hüvitis ühisraha kasutuselevõtust 

põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku 

kahju korvamiseks; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.12.2018 A8-0454/5 

Muudatusettepanek  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 e. rõhutab, et vaja on liidu ühtset 

investeerimisstrateegiat liidu kestliku 

arengu ja tööhõive 

investeerimisprogrammi vormis, mille 

raames investeeritaks liidu eelarvest 10 

aasta jooksul vähemalt 2% SKPst aastas, 

ning see programm peaks täiendama 

liikmesriikide samasihilisi riiklikke 

investeerimispüüdlusi; märgib, et selline 

investeerimisprogramm oleks kiiremast 

SKP kasvust ja suurematest 

maksutuludest tulenevalt osaliselt 

iserahastav; palub komisjonil ja nõukogul 

näha 2019. aasta eelarveettepanekus ette 

rahalised lisavahendid; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Muudatusettepanek  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 f (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 f. rõhutab kahetsusega, et 

katastroofide tõttu kannatavad tavaliselt 

rohkem need, kellel on vähem võimalusi 

end kaitsta, olgu selleks siis üksikisikud 

või riigid; märgib, et loodusõnnetustele ja 

inimtegevusest tingitud katastroofidele 

tuleks reageerida võimalikult kiiresti, et 

kahju jääks minimaalseks ning et kaitsta 

inimesi ja vara; toonitab, et rahalisi 

vahendeid tuleb veel suurendada, eelkõige 

eelarveridadel, mis on seotud 

suurõnnetuste ärahoidmisega liidus ja 

nendeks valmisolekuga, võttes eelkõige 

arvesse inimesi rängalt ja sügavalt 

mõjutanud tulekahjusid Kreekas, 

Hispaanias ja Portugalis (kus on 

traagiliselt kaotatud inimelusid); 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Muudatusettepanek  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 g (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 g. juhib tähelepanu sellele, et rohkem 

raha tuleb eraldada selleks, et leevendada 

mõju, mida avaldavad 

põllumajandusturgude kriisid ja 

volatiilsus, mis on viinud ja viib ka 

edaspidi paljud väikeettevõtted pankrotti, 

mille tagajärjel jäävad maapiirkonnad 

tühjaks ja tootmine koondub teatavatesse 

piirkondadesse; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Muudatusettepanek  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt -1 h (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 h. rõhutab, et toiduainete 

tarneahelas, kus toormetootjate positsioon 

on teiste osalejate omast oluliselt nõrgem, 

esineva jätkuva tasakaalustamatuse tõttu 

peaks komisjon võtma meetmeid 

toiduainete tarneahelas hindade ja 

kasumimarginaalide läbipaistvuse 

suurendamiseks, millega tagataks 

toodangu eest õiglane hind ja 

suurendataks väikeste ja keskmise 

suurusega põllumajandusettevõtjate 

sissetulekut; 

Or. pt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.12.2018 A8-0454/9 

Muudatusettepanek  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 i (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 i.  juhib tähelepanu arvukaid 

metsaökosüsteeme puudutavatele 

ohuteguritele, nagu invasiivsete 

võõrliikide, kahjurite (nt männi nematood 

jt) ja metsatulekahjude levik; on 

seisukohal, et metsade ökoloogilise ja 

taimetervise seisukorra hindamiseks ja 

taastamismeetmeteks, sh metsade 

uuendamiseks, tuleks ühenduse 

toetusprogrammide ja -meetmete kaudu 

eraldada piisavad rahalised vahendid; 

märgib, et sellised ressursid on iseäranis 

olulised ja hädavajalikud mõnes 

liikmesriigis, nimelt Portugalis, Kreekas 

ja Hispaanias, pärast mitut tulekahju neil 

territooriumitel; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Muudatusettepanek  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve 

(2018/2275(BUD)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 j (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 j.  nõuab hädaabireservi ja Euroopa 

Liidu Solidaarsusfondi vahendite 

suurendamist, arvestades viimaseid 

traagilisi õnnetusi, nimelt tulekahjusid ja 

suurt põuda Kreekas, Portugalis ja 

Hispaanias; 

Or. pt 

 

 


