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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. väljendab muret mõnes liikmesriigis 

valitseva püsiva makromajandusliku 

tasakaalustamatuse pärast, eriti suure 

avaliku ja erasektori võlakoormuse ning 

jooksevkonto puudujääkide, samuti 

ülemääraste riskide pärast finantssektoris, 

täpsemalt pangandussüsteemides, mille 

üheks põhjuseks on asjaolu, et pangad on 

pankrotti minekuks liiga suured; rõhutab, 

et nn suveräänsete pankade probleemile ei 

ole veel lahendust leitud ning see ohustab 

jätkuvalt finants- ja fiskaalstabiilsust; 

märgib, et jooksevkonto ülejääk põhjustab 

teistsuguseid riske kui defitsiidid, ning 

rõhutab liidu ja euroala siseselt järjest 

suurenevaid majanduslikke erinevusi, mis 

ohustavad Euroopa valdkondliku poliitika 

sidusust; 

10. väljendab muret mõnes liikmesriigis 

valitseva makromajandusliku 

tasakaalustamatuse pärast, eriti suure 

avaliku ja erasektori võlakoormuse ning 

jooksevkonto puudujääkide, samuti 

ülemääraste riskide pärast finantssektoris, 

täpsemalt pangandussüsteemides, mille 

üheks põhjuseks on asjaolu, et pangad on 

pankrotti minekuks liiga suured; rõhutab, 

et nn suveräänsete pankade probleemile ei 

ole veel lahendust leitud ning see ohustab 

jätkuvalt finants- ja fiskaalstabiilsust; 

märgib, et jooksevkonto liigne ülejääk 

põhjustab suuri riske, millele tuleb 

tähelepanu pöörata, ning rõhutab liidu ja 

euroala siseselt järjest suurenevaid 

majanduslikke erinevusi, mis ohustavad 

Euroopa valdkondliku poliitika sidusust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. nõuab radikaalset üleminekut 

kokkuhoiupoliitikalt uue jätkusuutliku ja 

demokraatliku raamistiku suunas, mis 

võimaldab liikmesriikidel teostada 

majanduspoliitikat, mida nad peavad 

vajalikuks tõhusaks võitluseks töötuse, 

vaesuse ja sotsiaal-majandusliku 

ebavõrdsuse vastu, sealhulgas teadus- ja 

arendustegevusse ning innovatsiooni 

tehtavate avaliku sektori investeeringute 

ning väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid toetavate meetmete kaudu; 

Or. en 
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Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. nõuab rahvusvahelist mitmepoolset 

raamistikku riikide võlakohustuste 

kärpimiseks, millega pakutakse olulist 

võlakoormuse vähendamist nn 

põlastusväärse ja ebaseadusliku 

võlakoormuse tühistamise või 

vähendamise kaudu, et viia see 

jätkusuutliku tasemeni; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  22 a. nõuab liikmesriigi euroalast 

lahkumist käsitleva sätte loomist ja 

loobumisklausli laiendamist aluslepingute 

läbivaatamise teel; 

Or. en 
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  23 a. nõuab kõigi kehtivate eelarve-

eeskirjade asendamist sotsiaalsete ja 

makromajanduslike näitajatega 

aluslepingute, stabiilsuse ja kasvu pakti, 

esimese ja teise majanduse juhtimise 

paketi radikaalse läbivaatamise ning 

fiskaalkokkuleppe kehtetuks tunnistamise 

kaudu; 

Or. en 

 

 


