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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et peamised poliitikasoovitusi 

sisaldavad algatused põhinesid 

majandusprognoosidel, kus ei olnud osatud 

ette näha eeljaotatud 

kokkuhoiumeetmetest tulenenud aeglast 

kasvu ja inflatsiooni ning kus oli oluliselt 

alahinnatud fiskaalkordaja suurust 

finantsturgude tõsise ebastabiilsuse ja 

liikmesriigilt liikmesriigile ülekanduva 

mõju tingimustes samaaegse 

konsolideerimise perioodil ning 

kumulatiivsete kiirete struktuurireformide 

deflatsiooni mõju all; 

2. märgib, et mõned poliitikasoovitusi 

sisaldavad algatused põhinesid 

majandusprognoosidel, kus ei olnud osatud 

ette näha aeglasest reformide elluviimisest, 

sealhulgas maksudest kõrvalehoidumise 

ja maksupettuste vastaste meetmete 

elluviimisest ning pankade ja riikide 

vaheliste seoste hilisest lõhkumisest ja 

vajaka jäänud investeeringute 

tasategemisest, tulenenud aeglast kasvu ja 

inflatsiooni ning kus oli oluliselt 

alahinnatud fiskaalkordaja suurust 

finantsturgude tõsise ebastabiilsuse 

perioodil; 

Or. en 
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3. tunneb heameelt selle üle, et komisjon 

keskendub 2015. aasta riigipõhistes 

soovitustes majanduskasvu neljale 

esmatähtsale eesmärgile: investeeringute 

suurendamine, struktuurireformide 

elluviimine toote-, teenuste ja tööturgudel, 

eelarvepoliitiline vastutus ning 

tööhõivepoliitika parandamine; toonitab, 

kui tähtsad on need majanduskasvu hoovad 

ka strateegias „Euroopa 2020” seatud 

eesmärkide saavutamisel ning ELi 

maailmas konkurentsivõimelisemaks 

tegemise üldise eesmärgiga; märgib, et 

seda tuleks teha ilma töötajate kaitset 

vähendamata või Euroopa sotsiaalset 

mudelit õõnestamata; 

3. tunneb heameelt selle üle, et komisjon 

keskendub 2015. aasta riigipõhistes 

soovitustes majanduskasvu neljale 

esmatähtsale eesmärgile: investeeringute 

suurendamine, struktuurireformide 

elluviimine toote-, teenuste ja tööturgudel, 

eelarvepoliitiline vastutus ning 

tööhõivepoliitika parandamine; toonitab, 

kui tähtsad on need majanduskasvu hoovad 

ka strateegias „Euroopa 2020” seatud 

eesmärkide saavutamisel ning ELi 

maailmas konkurentsivõimelisemaks 

tegemise üldise eesmärgiga; märgib, et 

seda tuleks teha ilma Euroopa sotsiaalse 

turumajanduse mudelit õõnestamata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. võtab teadmiseks komisjoni uue 

lähenemisviisi Euroopa poolaasta protsessi 

lihtsustamiseks, mis tähendab suuremat 

keskendumist piiratud arvule 

esmatähtsatele eesmärkidele ja 

probleemidele ning riigipõhiste ja euroala 

analüüside avaldamist kolme kuud varem 

kui eelmistel aastatel; võttes sellega seoses 

arvesse Euroopa poolaasta uut ajakava, 

kutsub liikmesriike üles kaasama 

struktureeritumal viisil nii riiklikke 

parlamente kui ka kohalikke ja 

piirkondlikke omavalitsusi ning teisi 

asjakohaseid sidusrühmi; soovitab lisada 

riigipõhiste soovitustega propageeritavate 

ulatuslike struktuurireformide ja -

muudatustega peaksid kaasnema sotsiaalse 

mõju hindamised nende reformide ja 

muudatuste lühi- ja pikaajaliste tagajärgede 

kohta; 

4. võtab teadmiseks komisjoni uue 

lähenemisviisi Euroopa poolaasta protsessi 

lihtsustamiseks, mis tähendab suuremat 

keskendumist piiratud arvule 

esmatähtsatele eesmärkidele ja 

probleemidele ning riigipõhiste ja euroala 

analüüside avaldamist kolme kuud varem 

kui eelmistel aastatel; võttes sellega seoses 

arvesse Euroopa poolaasta uut ajakava, 

kutsub liikmesriike üles kaasama 

struktureeritumal viisil nii riiklikke 

parlamente kui ka kohalikke ja 

piirkondlikke omavalitsusi ning teisi 

asjakohaseid sidusrühmi; soovitab lisada 

riigipõhiste soovitustega propageeritavate 

ulatuslike struktuurireformide ja -

muudatustega peaks kaasnema kulude-

tulude analüüs nende reformide ja 

muudatuste lühi- ja pikaajaliste tagajärgede 

kohta; 

Or. en 
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8. tunneb heameelt Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi määruse jõustumise 

üle, mis sammuna õiges suunas edendab 

era- ja riiklike investeeringuid, muu hulgas 

riiklike tugipankade abil ELis, ning kutsub 

kõiki asjakohaseid sidusrühmi ja 

institutsioone üles tagama selle määruse 

kiiret ja tulemuslikku rakendamist, et 

soodustada juurdepääsu ettevõtete, 

eelkõige VKEde rahastamisele; on 

seisukohal, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondist toetust saavate 

projektide üks peamine eesmärk peaks 

olema kvaliteetse tööhõiveni viivate 

inimväärsete töökohtade loomine ning 

sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 

sidususe saavutamine; võtab teadmiseks 

vajaduse edendada võimaluse korral 

sotsiaalvaldkonna investeeringuid, et 

toetada positiivset sotsiaalset mõju ja 

vähendada ebavõrdsust, muu hulgas 

parandades avalikke teenuseid ja toetades 

töökohtade loomist ebasoodsas olukorras 

elanikerühmadele; kutsub liikmesriike 

üles kaasama oma kohalikke ja 

piirkondlikke omavalitsusi projektide 

registrite ja investeerimisplatvormide 

edendamisse; peab asjaomase kava 

õnnestumist oluliseks ja kavatseb seetõttu 

ülimalt tähelepanelikult jälgida selle 

rakendamist, eelkõige selleks, et vältida 

8. tunneb heameelt Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi määruse jõustumise 

üle, mis sammuna õiges suunas edendab 

era- ja riiklike investeeringuid, muu hulgas 

riiklike tugipankade abil ELis, ning kutsub 

kõiki asjakohaseid sidusrühmi ja 

institutsioone üles tagama selle määruse 

kiiret ja tulemuslikku rakendamist, et 

soodustada juurdepääsu ettevõtete, 

eelkõige VKEde rahastamisele; on 

seisukohal, et Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondist toetust saavatel 

projektidel peaks olema suur ühiskondlik 

ja majanduslik väärtus ning need peaksid 

soodustama erasektori poolset 

rahastamist, kõrvaldades turutõrked ja 

keskendudes peamistele majanduskasvu 

kiirendavatele valdkondadele, eelkõige 

VKEde ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjate 

toetamisele; peab asjaomase kava 

õnnestumist oluliseks ja kavatseb seetõttu 

ülimalt tähelepanelikult jälgida selle 

rakendamist, eelkõige selleks, et vältida 

igasugust investeerimiskulutuste ja 

valitsemissektori võla dekonsolideerimist. 

rõhutab rolli, mida parlament on täitnud 

EFSI raames programmist „Horisont 2020” 

ja Euroopa ühendamise rahastust 

assigneeringute ümberpaigutamise 

minimeerimisel; tuletab meelde parlamendi 
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igasugust investeerimiskulutuste ja 

valitsemissektori võla dekonsolideerimist. 

rõhutab rolli, mida parlament on täitnud 

EFSI raames programmist „Horisont 2020” 

ja Euroopa ühendamise rahastust 

assigneeringute ümberpaigutamise 

minimeerimisel; tuletab meelde parlamendi 

pühendumist kärbete vähendamisele iga-

aastase eelarvemenetluse käigus; 

pühendumist kärbete vähendamisele iga-

aastase eelarvemenetluse käigus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. märgib, et stabiilsuse ja kasvu pakti 

tingimuste täitmiseks on mõnes 

liikmesriigis vaja majanduskasvu 

soodustavat eelarve konsolideerimist, mis 

toob kaasa töökohtade loomise, 

jätkusuutliku majanduskasvu ja madalama 

võlakoorma; võtab teadmiseks komisjoni 

tõlgendava teatise stabiilsuse ja kasvu 

pakti paindlikkuse kohta, mille eesmärk 

oli täpsustada investeerimisklausli 

kohaldamisala ning võimaldada 

stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavas osas 

teatavat ajutist paindlikkust; 

9. märgib, et stabiilsuse ja kasvu pakti 

tingimuste täitmiseks ja eelkõige selleks, et 

mitte asetada koormust noortele ja 

tulevastele põlvkondadele, on mõnes 

liikmesriigis vaja majanduskasvu 

soodustavat eelarve konsolideerimist, mis 

toob kaasa töökohtade loomise, 

jätkusuutliku majanduskasvu ja madalama 

võlakoorma;  

Or. en 
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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 silmuse 

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 silmuse 

probleemile ei ole veel lahendust leitud 

ning see ohustab jätkuvalt finants- ja 

fiskaalstabiilsust; kutsub komisjoni ja 

nõukogu üles kaotama järk-järgult 

maksejõuetuse riski 0% riskikaalu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab vajadust täiustada ELi 

ärikeskkonda ja tõsta tootlikkuse taset, 

kasutades riikliku ja erahariduse ning 

innovatsioonipoliitika tasakaalustatud 

kombinatsiooni; rõhutab, et ELi ühtne turg 

on endistelt killustunud ning et liidu 

majandus kannatab innovatsiooni 

puudumise all, kuigi innovatsioon on 

majanduskasvu ja tootlikkuse võti ja selle 

edendamine on seepärast ELI 

rahvusvahelise konkurentsivõime 

parandamiseks äärmiselt tähtis; võtab 

sellega seoses teadmiseks viie juhi 

aruandes esitatud ettepaneku; tuletab 

meelde, kui oluline on Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi edu 

jaoks ettevõtluse usaldusväärne 

reguleerimine; nõuab seepärast kapitalituru 

arendamist, halduspiirangute kaotamist 

(kus see on võimalik ilma töötajate ja 

tarbijate põhikaitset vähendamata), liigse 

bürokraatia vähendamist, liikmesriikide 

õigussüsteemide kvaliteedi ja tõhususe 

tugevdamist, meetmeid võitluseks 

maksustamise vältimise, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksuparadiisidega 

ning liikmesriikide maksu- ja 

õigussüsteemide reformi; rõhutab, kui 

tähtis on vältida universaalse 

lähenemisviisi kasutamist; rõhutab, et 

haldussuutlikkuse parandamine kõikidel 

13. rõhutab vajadust täiustada ELi 

ärikeskkonda ja tõsta tootlikkuse taset, 

kasutades riikliku ja erahariduse ning 

innovatsioonipoliitika tasakaalustatud 

kombinatsiooni; rõhutab, et ELi ühtne turg 

on endistelt killustunud ning et liidu 

majandus kannatab innovatsiooni 

puudumise all, kuigi innovatsioon on 

majanduskasvu ja tootlikkuse võti ja selle 

edendamine on seepärast ELI 

rahvusvahelise konkurentsivõime 

parandamiseks äärmiselt tähtis; võtab 

sellega seoses teadmiseks viie juhi 

aruandes esitatud ettepaneku majandus- ja 

rahaliidu väljakujundamise ja euroalal 

konkurentsivõimeasutuste süsteemi 

loomise kohta; tuletab meelde, kui oluline 

on Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi edu jaoks ettevõtluse usaldusväärne 

reguleerimine; nõuab seepärast kapitalituru 

arendamist, halduspiirangute kaotamist 

(kus see on võimalik ilma tarbijate 

põhikaitset vähendamata), liigse 

bürokraatia vähendamist, liikmesriikide 

õigussüsteemide kvaliteedi ja tõhususe 

tugevdamist, meetmeid võitluseks 

maksustamise vältimise, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksuparadiisidega 

ning liikmesriikide maksu- ja 

õigussüsteemide reformi; rõhutab, kui 

tähtis on vältida universaalse 
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valitsustasanditel on paljude liikmesriikide 

jaoks esmatähtis prioriteet; tuletab meelde 

vajadust võidelda deklareerimata töö 

probleemiga, mis kahjustab ELi majandust, 

tekitab kõlvatut konkurentsi ja 

turumoonutusi ning vähendab seetõttu 

järjest rohkem töötajate sotsiaal- ja 

tööhõivekaitset; nõuab seetõttu 

deklareerimata töö vastase Euroopa 

platvormi kiiret käivitamist; 

lähenemisviisi kasutamist; rõhutab, et 

haldussuutlikkuse parandamine kõikidel 

valitsustasanditel on paljude liikmesriikide 

jaoks esmatähtis prioriteet; tuletab meelde 

vajadust võidelda deklareerimata töö 

probleemiga, mis kahjustab ELi majandust, 

tekitab kõlvatut konkurentsi ja 

turumoonutusi ning vähendab seetõttu 

järjest rohkem töötajate sotsiaal- ja 

tööhõivekaitset; nõuab seetõttu 

deklareerimata töö vastase Euroopa 

platvormi kiiret käivitamist; 

Or. en 
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17. rõhutab paindlike tööturgude rolli 

tööpuudusega, säilitades samal ajal 

kvaliteetse tööjõu ning mitte õõnestades 

töötajate põhiõigust kindlale ning piisavalt 

tasustatud töökohtadele ELis; võtab 

eelkõige teadmiseks töökohtade loomise 

määrade negatiivse mõju näiteks 

palgatasemetele, mis ei ole tootlikkuse 

arengutega kooskõlas, ning tööturu 

eeskirjade täitmisest kõrvalehoidumisega 

seotud kuritarvitusi, mille puhul pakutakse 

töölepingute asemel liiga sageli 

tsiviilõiguslikke lepinguid; kutsub üles 

minema tööjõuga seotud maksudelt üle 

muudele maksuallikatele, samuti tegelikku 

kava võitluseks tööpuudusega, mis ei tooks 

kaasa kvaliteedinõuete langetamist; nõuab 

sellega seoses õiglasemaid tööjõuturge, 

millega tagataks töötajate vaba liikumine 

Euroopas ja ümberjaotamispoliitika, võttes 

arvesse üksikute liikmesriikide eripära, et 

suurendada majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ja tootlikkust ning 

soodustada suuremat ülespoole suunatud 

majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist; 

17. rõhutab paindlike tööturgude rolli 

tööpuudusega, säilitades samal ajal 

kvaliteetse tööjõu ning mitte õõnestades 

töötajate põhiõigust kindlale ning piisavalt 

tasustatud töökohtadele ELis; võtab 

eelkõige teadmiseks töökohtade loomise 

määrade negatiivse mõju näiteks 

palgatasemetele, mis ei ole tootlikkuse 

arengutega kooskõlas, ning tööturu 

eeskirjade täitmisest kõrvalehoidumisega 

seotud kuritarvitusi, mille puhul pakutakse 

töölepingute asemel liiga sageli 

tsiviilõiguslikke lepinguid; kutsub üles 

minema tööjõuga seotud maksudelt üle 

muudele maksuallikatele, samuti tegelikku 

kava võitluseks tööpuudusega, mis ei tooks 

kaasa kvaliteedinõuete langetamist; nõuab 

sellega seoses õiglasemaid tööjõuturge, 

millega tagataks töötajate vaba liikumine 

Euroopas ja selliste õiguste nagu 

pensioniõigus ülekandmine, võttes arvesse 

üksikute liikmesriikide eripära, et 

suurendada majanduskasvu, 

konkurentsivõimet ja tootlikkust ning 

soodustada suuremat ülespoole suunatud 

majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist; 

Or. en 
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18. taunib asjaolu, et riigipõhistel 

soovitustel puudub omalus riiklikul 

tasandil, mis raskendab demokraatlikult 

õiguspärase riikliku majanduspoliitika 

kooskõlastamist Euroopa soovitustega, 

samuti on nende demokraatliku 

aruandekohustuse mehhanism puudulik; 

nõuab sellega seoses riiklike parlamentide 

ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 

ning ka asjaomaste riiklike ja Euroopa 

sidusrühmade, näiteks kodanikuühiskonna 

esindajate rolli suurendamist riiklike 

reformikavade ettevalmistamises ja 

koostamises; tunneb heameelt praeguse 

koostöö üle ning nõuab riiklike 

parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel 

ambitsioonikamat koostööd riigipõhiste 

soovituste arutamisel, parimate tavade 

jagamisel ja Euroopa poolaasta protsessi 

täiustamisel; rõhutab, et riigipõhiste 

soovituste rakendamist poliitika-, õigus- ja 

majandusvaldkondades tuleks toetada 

komisjoni ja asjaomaste liikmesriikide 

läbipaistva koostööga, mis võiks alata iga-

aastase majanduskasvu analüüsi 

ettevalmistavas etapis ning mis peaks 

jätkuma kuni konkreetseid riike käsitlevate 

soovituste heakskiitmiseni; rõhutab, et 

tugevam omalus, suurem läbipaistvus ja 

demokraatlik aruandekohustus on otsustava 

tähtsusega tegurid riigipõhiste soovituste 

18. taunib asjaolu, et riigipõhistel 

soovitustel puudub omalus riiklikul 

tasandil, mis raskendab demokraatlikult 

õiguspärase riikliku majanduspoliitika 

kooskõlastamist Euroopa soovitustega, 

samuti on nende demokraatliku 

aruandekohustuse mehhanism puudulik; 

nõuab sellega seoses riiklike parlamentide 

ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 

ning ka asjaomaste riiklike ja Euroopa 

sidusrühmade, näiteks kodanikuühiskonna 

esindajate rolli suurendamist riiklike 

reformikavade ettevalmistamises ja 

koostamises; on seisukohal, et riikide 

parlamendid peaksid korraldama riiklike 

reformikavade üle ametliku hääletuse 

enne nende esitamist komisjonile; tunneb 

heameelt praeguse koostöö üle ning nõuab 

riiklike parlamentide ja Euroopa 

Parlamendi vahel ambitsioonikamat 

koostööd riigipõhiste soovituste arutamisel, 

parimate tavade jagamisel ja Euroopa 

poolaasta protsessi täiustamisel; rõhutab, et 

riigipõhiste soovituste rakendamist 

poliitika-, õigus- ja majandusvaldkondades 

tuleks toetada komisjoni ja asjaomaste 

liikmesriikide läbipaistva koostööga, mis 

võiks alata iga-aastase majanduskasvu 

analüüsi ettevalmistavas etapis ning mis 

peaks jätkuma kuni konkreetseid riike 

käsitlevate soovituste heakskiitmiseni; 
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heakskiitmisel ja edukal elluviimisel ning 

pikemas perspektiivis strateegia „Euroopa 

2020” edu saavutamisel; 

rõhutab, et tugevam omalus, suurem 

läbipaistvus ja demokraatlik 

aruandekohustus on otsustava tähtsusega 

tegurid riigipõhiste soovituste 

heakskiitmisel ja edukal elluviimisel ning 

pikemas perspektiivis strateegia „Euroopa 

2020” edu saavutamisel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab ülehinnatud vääringu 

hävitavat mõju ekspordile, tootmisele, 

tööhõivele, palkadele, sissetulekutele, 

valitsemissektori tuludele ja 

sotsiaalkindlustussüsteemidele; kutsub 

komisjoni üles uurima innovatiivseid 

võimalusi valuliku sisedevalveerimise 

vajaduse vähendamiseks; 

21. rõhutab kõrge tööpuuduse määra, 

mittejätkusuutliku võlataseme ja vähese 

konkurentsivõime kahjulikku mõju 

ekspordile, tootmisele, tööhõivele, 

palkadele, sissetulekutele, valitsemissektori 

tuludele ja sotsiaalkindlustussüsteemidele; 

kutsub komisjoni üles uurima 

innovatiivseid võimalusi valuliku 

sisedevalveerimise mõju vähendamiseks, 

nagu Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond (EFSI); 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. on komisjoni poolt pensionisüsteemi 

reformimise kohta esitatud mitmesuguste 

soovituste valguses seisukohal, et 

pensioniea sidumine oodatava elueaga ei 

ole ainus viis saada hakkama Euroopa 

ees seisva rahvastiku vananemise 

probleemi ja muude demograafiliste 

väljakutsetega, ning on arvamusel, et 

pensionisüsteemi reformid peaksid 

kajastama muu hulgas ka tööturu 

suundumusi, sündimust, demograafilist 

olukorda, tervise ja jõukuse olukorda, 

töötingimusi ja majandusliku sõltuvuse 

määra, püüdes samal ajal tagada 

kodanikele pensionieas inimväärse 

sissetuleku, mis ületaks vähemalt 

vaesuspiiri; tuletab meelde, et rahvastiku 

vananemisega seotud probleemide 

lahendamiseks on kõige parem viis 

suurendada tööhõive üldmäära; võtab 

rahvastiku vananemise kontekstis 

teadmiseks komisjoni soovituse reformida 

tervishoiusüsteeme selliselt, et need 

täidaksid oma eesmärki tagada kõigile 

juurdepääs kvaliteetsetele 

tervishoiuteenustele, sh taskukohane 

juurdepääs ravimitele ja eelkõige 

elupäästvatele ravimitele, ning 

kindlustada tervishoiutöötajate õiguste 

austamine; 

27. on seisukohal, et pensionisüsteemide 

reformides, mis seovad pensioniea 

oodatava elueaga, tuleks muu hulgas võtta 

arvesse ka tööturu suundumusi, sündimust, 

demograafilist olukorda, tervise ja jõukuse 

olukorda, töötingimusi ning majandusliku 

sõltuvuse määra; tuletab meelde, et 

rahvastiku vananemisega seotud 

probleemide lahendamiseks on hea 

suurendada tööhõive üldmäära;  
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Punkt 44 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  44 a. rõhutab eelmiste aastate ühtse turu 

integratsiooni aruannete tähtsust ja 

lisaväärtust, võttes arvesse nende mõju 

komisjoni iga-aastases majanduskasvu 

analüüsis seatud üldistele prioriteetidele 

ning riigipõhiste soovituste 

kindlaksmääramisele Euroopa poolaasta 

raames; peab seetõttu äärmiselt 

kahetsusväärseks, et ühtse turu 

integratsiooni aruannet 2015. aasta kohta 

ei koostata ning et Euroopa Parlamendi 

üleskutset võtta meetmeid ei ole arvesse 

võetud; 

Or. en 

 

 


