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Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. taunib eurorühma otsuseid, mis on 

tehtud suletud uste taga, läbipaistmatult 

ja ilma nõutava aruandekohustuseta; 

nõuab eurorühma kohtumiste 

protokollide avaldamist; tuletab meelde 

oma troika tegevust käsitleva raporti 

järeldusi, kus taunitakse asjaolu, et 

eurorühmal puudub demokraatlik 

legitiimsus ja aruandekohustus, kui ta 

võtab endale ELi tasandi täitevvolitused; 

Or. en 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  D a. arvestades, et võrdõiguslikkus on üks 

ELi põhiväärtusi ning vajalik tingimus, et 

viia ellu strateegia „Euroopa 2020” 

tööhõive ja vaesuse vähendamise 

eesmärgid, mille saavutamine on võimalik 

ainult siis, kui liikmesriigid rakendavad 

uusi meetmeid soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks; 

Or. en 
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Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. juhib tähelepanu sellele, et ELi 

majandusjuhtimise raamistiku 

läbivaatamine peaks muu hulgas 

hõlmama selliste investeeringute 

kvalifitseeritud käsitlemist, mis kasutavad 

kapitalimahutusmeetodeid, nagu 

amortiseeritud soetusmaksumuse meetod, 

teatavate kvaliteetsete avaliku sektori 

investeeringute kategooriate arvestamisel, 

mis toodavad suurt ja mõõdetavat 

sotsiaalset ja keskkonnakasu 

ajavahemikel, mil tööhõive ja toodang 

jäävad oma potentsiaalile alla; 

Or. en 
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Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. kiidab heaks asjaolu, et komisjon 

avaldab riigipõhised ja euroala analüüsid 

kolm kuud varem kui eelmistel aastatel, 

kuid tunneb muret selle pärast, et 

riigipõhised aruanded on liiga keerukad, 

mis takistab kodanikuühiskonna 

organisatsioonide demokraatlikku 

osalemist selle protsessis; 

Or. en 
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Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. muretseb tõsiselt selle pärast, et 

komisjon on riigipõhiste soovituste seast 

välja jätnud peaaegu kõik keskkonnale 

kahjulikke toetusi, keskkonnamaksu 

reformi ning taastuvenergia edendamist 

käsitlevad soovitused; kahetseb eriti, et 

2015. aasta riigipõhised soovitused ei 

käsitlenud fossiilkütuste subsiidiume, mis 

moodustavad ELis 70 miljardit eurot ning 

tekitavad kahekordset kahju, vähendades 

riigieelarveid ja pidurdades üleminekut 

vähese CO2-heitega majandusele; nõuab 

tungivalt, et komisjon muudaks suunda 

ning kujundaks Euroopa poolaasta 

keskkonnasõbralikumaks;  

Or. en 
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Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 b. pooldab riigipõhiste soovituste 

koostamise, järelmeetmete ja järelevalve 

tõhustatud protsessi; leiab, et komisjon 

peaks selgelt esile tooma soovitused, mille 

eesmärk on strateegia „Euroopa 2020” 

uuendatud ja ulatuslike riiklike 

eesmärkide täitmine; tuletab meelde, et 

õigusaktides on sätestatud põhimõte, mille 

kohaselt liikmesriigid peavad need 

soovitused täitma või mittetäitmist 

selgitama; sellega seoses nõuab, et 

liikmesriigid selgitaksid, kuidas 

alternatiivsed poliitikameetmed võivad 

aidata liikmesriikide eesmärke strateegia 

„Euroopa 2020” raames mõõdetaval viisil 

täita, kui riigipõhiseid soovitusi ei järgita; 

Or. en 
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Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 c. palub komisjoni lisada 2015. aasta 

majanduskasvu analüüsi raames esitatud 

kolme samba strateegiale neljas, 

maksupoliitika sammas, mille alla 

kuuluks iga-aastase järelevalve 

mehhanism, mis hõlmaks näiteks 

maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumisega seotud sündmusi, 

keskkonnamaksustamise ja 

subsiidiumireformi seisu ning nii riikide 

kui ka Euroopa tasandi meetmeid, mis on 

võetud seoses konkreetsete riigipõhiste 

maksuõiguse parandamise soovitustega; 

Or. en 
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Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 d. palub lisada täiendavaid sotsiaalseid 

ja keskkonnanäitajaid, mis peaksid olema 

ülejäänud makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse näitajatega 

vähemalt võrdsel tasemel; arvab, et 

niisugused näitajad peaksid võimaldama 

ka parandusmeetmete võtmist, mitte 

üksnes üldise sotsiaal- majandusliku 

olukorra „seiret”; rõhutab, et ülemäära 

suur tööpuudus, ebavõrdsus ja vaesus 

ähvardab ka euroalal tasakaalustamatust 

põhjustada; tuletab meelde oma 

korduvaid taotlusi võtta kasutusele 

ressursitõhususe ja ühiku 

kapitalikulukuse näitajad jt uuendatud 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 

saavutamise jälgimiseks vajalikud 

näitajad, sh mittekulupõhised 

konkurentsivõimega seotud näitajad 

valdkondades nagu teadus- ja 

arendustegevus, haridus ning koolitus; 

Or. en 
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Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. rõhutab, et makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse lisatud ressursitõhususe 

näitaja peaks eelkõige hõlbustama 

edusammude jälgimist majandusliku 

arengu ja loodusvarade tarbimise vahelise 

seose kaotamisel; 

Or. en 
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Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  15 a. rõhutab, et komisjoni andmetel 

moodustavad tööjõumaksud umbes 53 % 

euroala kogu maksutulust, samas kui 

keskkonnamaksud moodustavad sellest 5,7 %; 

juhib tähelepanu heale võimalusele viia läbi 

keskkonnasõbralik maksureform; rõhutab 

seetõttu, et uuendatud strateegia „Euroopa 

2020” ja riigipõhised soovitused peaksid 

hõlmama konkreetseid eesmärke ja 

võrdlusaluseid nii selleks, et jälgida turgu 

moonutavate keskkonnakahjulike 

subsiidiumide järk-järgulist kasutuselt 

kõrvaldamist hiljemalt 2020. aastaks, kui ka 

selleks, et suurendada keskkonnamaksude 

osakaalu üldises maksutulus 2020. aastaks 

vähemalt 5 % võrra; 

Or. en 
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Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  15 b. kordab üleskutset, et liikmesriigid 

lisaksid oma stabiilsus- ja 

lähenemisprogrammidesse ning 

riiklikesse reformikavadesse soolise 

mõõtme, kehtestades kvalitatiivseid 

eesmärke ja meetmeid jätkuva soolise 

ebavõrdsuse kõrvaldamiseks, ning 

süstemaatiliselt rakendaksid sooteadliku 

eelarvestamise põhimõtteid; 

Or. en 

 

 


