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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. väljendab heameelt 2016. aasta iga-

aastase majanduskasvu analüüsi paketi ja 

kavandatava poliitikameetmete 

kombinatsiooni üle, kuhu kuuluvad 

investeeringud, struktuurireform ja 

eelarvepoliitilised kohustused ning mille 

eesmärk on edendada veelgi suuremat 

majanduskasvu ja tugevdada Euroopa 

majanduse elavnemist ja paremuse poole 

ühtlustamist; rõhutab, et majanduse 

jõulisema elavnemise ning jätkusuutliku ja 

üldise jõukuse saavutamiseks on vaja suuri 

riiklikke jõupingutusi struktuurireformide 

tulemusliku rakendamise osas ning 

suuremat koordineerimist Euroopa 

tasandil; 

1. väljendab heameelt 2016. aasta iga-

aastase majanduskasvu analüüsi paketi ja 

kavandatava poliitikameetmete 

kombinatsiooni üle, kuhu kuuluvad 

investeeringud, struktuurireform ja 

eelarvepoliitilised kohustused ning mille 

eesmärk on edendada veelgi suuremat 

majanduskasvu ja tugevdada Euroopa 

majanduse elavnemist ja paremuse poole 

ühtlustamist; rõhutab, et majanduse 

jõulisema elavnemise ning jätkusuutliku ja 

üldise jõukuse saavutamiseks on vaja suuri 

riiklikke jõupingutusi struktuurireformide 

tulemusliku rakendamise osas, et tagada 

hästi toimivad töö-, toote-, teenuse- ja 

kapitaliturud, kvaliteetsed haridus- ja 

koolitussüsteemid ning kaasaegsed ja 

tõhusad sotsiaalkindlustussüsteemid ning 

edendada innovaatilisust ja ettevõtlust, 
ning suuremat koordineerimist Euroopa 

tasandil; 

Or. en 
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Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. nõuab, et võimalikult tulemuslikult 

kasutataks Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI), et kooskõlas 

mandaadiga toetada strateegilisi projekte, 

mis muidu rahastamist ei leiaks; kutsub 

liikmesriike ja EFSIt üles tihedalt kaasama 

kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi 

projektide registrite ja 

investeerimisplatvormide arendamisse, 

mida toetavad Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus ja Euroopa 

investeerimisprojektide portaal; rõhutab 

ühtlasi, kui tähtis on saavutada EFSI ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

koostoime; 

8. nõuab, et võimalikult tulemuslikult 

kasutataks Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI), et kooskõlas 

mandaadiga toetada strateegilisi ning 

majanduslikult otstarbekaid projekte, mis 

muidu rahastamist ei leiaks; kutsub 

liikmesriike ja EFSIt üles tihedalt kaasama 

kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi 

projektide registrite ja 

investeerimisplatvormide arendamisse, 

mida toetavad Euroopa 

investeerimisnõustamise keskus ja Euroopa 

investeerimisprojektide portaal; rõhutab 

ühtlasi, kui tähtis on saavutada EFSI ning 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

koostoime; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. nõuab tungivalt uusi meetmeid, et 

ergutada kvaliteetsete töökohtade loomist, 

suurendada tööturgude vastupidavust ja 

vähendada killustatust; rõhutab kestlike ja 

tulemuslike hoolekandesüsteemide 

tähtsust; tuletab meelde, et 

pensionisüsteemide kestlikkuse huvides on 

tähtis tagada kõrge tööhõivetase; 

16. nõuab tungivalt uusi meetmeid, et 

ergutada kvaliteetsete töökohtade loomist, 

eemaldada tööturule sisenemise tõkked, 

eriti noorte ees seisvad tõkked, suurendada 

tööturgude vastupidavust ja vähendada 

killustatust; rõhutab kestlike ja tulemuslike 

hoolekandesüsteemide tähtsust; tuletab 

meelde, et pensionisüsteemide kestlikkuse 

huvides on tähtis tagada kõrge 

tööhõivetase; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. nõuab tungivalt stabiilsuse ja kasvu 

pakti rakendamist ja ühtlasi selle kehtivate 

paindlikkusklauslite täielikku kasutamist 

kooskõlas komisjoni 13. jaanuari 2015. 

aasta teatisega (COM(2015)0012), muu 

hulgas selleks, et toetada ulatuslikumaid 

investeeringuid ja struktuurireforme ning 

lahendada julgeolekuohtude ja 

pagulasvoogudega seotud probleeme; 

21. nõuab tungivalt stabiilsuse ja kasvu 

pakti rakendamist, võimaldades selle 

kehtivate paindlikkusklauslite kasutamist, 

et toetada investeeringuid ja 

struktuurireforme; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. tunneb heameelt euroala 

majanduspoliitikat käsitleva soovituse üle, 

mille komisjon esitas kuus kuud enne 

riigipõhiste soovituste esitamist ja mis 

võimaldab süvendada poliitika 

koordineerimist viie juhi aruande ja 

Euroopa Parlamendi asjaomaste 

resolutsioonide järelmeetmena; 

24. tunneb heameelt euroala 

majanduspoliitikat käsitleva soovituse üle, 

mille komisjon esitas kuus kuud enne 

riigipõhiste soovituste esitamist ja mis 

võimaldab süvendada poliitika 

koordineerimist viie juhi aruande ja 

Euroopa Parlamendi asjaomaste 

resolutsioonide järelmeetmena, eriti 

soovituste üle viia ellu reformid, millega 

suurendatakse tootlikkust, edendatakse 

töökohtade loomist, suurendatakse 

konkurentsivõimet, parandatakse 

ettevõtluskeskkonda ja luuakse paindlikud 

tööturud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. toetab soovitust diferentseerida eri 

liikmesriikide poolt eelarve kohandamiseks 

tehtud pingutusi, võttes arvesse nende 

olukorda seoses stabiilsuse ja kasvu pakti 

nõuete täitmisega ning 

stabiliseerimisvajadusi, samuti ülekanduvat 

mõju; märgib, et paljude liikmesriikide 

jaoks tähendab see majanduskasvu toetavat 

eelarve konsolideerimist; märgib teisest 

küljest, et mõnedel liikmesriikidel 

võimaldab eelarveolukorra paranemine 
seoses stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete 

täitmisega praeguses olukorras toetada 

sisemajandust;  

27. toetab soovitust diferentseerida eri 

liikmesriikide poolt eelarve kohandamiseks 

tehtud pingutusi, võttes arvesse nende 

olukorda seoses stabiilsuse ja kasvu pakti 

nõuete täitmisega ning 

stabiliseerimisvajadusi, samuti ülekanduvat 

mõju; märgib, et paljude liikmesriikide 

jaoks tähendab see majanduskasvu toetavat 

eelarve konsolideerimist; märgib teisest 

küljest, et mõnedel liikmesriikidel võib olla 

seoses stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega 

eelarvepoliitilist manööverdamisruumi, 

mida võiks praeguses olukorras kasutada 

sisemajanduse toetamiseks maksude 

alandamise ja taristu kaasajastamisse 

investeerimisega, välja arvatud juhul, kui 

sellised meetmed ohustaksid nende 

sotsiaalkindlustussüsteemide kestlikkust; 

Or. en 

 

 


