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Marco Valli, Marco Zanni 
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Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs 

2015/2285(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. nõuab tungivalt, et komisjon peataks 

käimasolevad läbirääkimised Atlandi-

ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse ja 

teenustekaubanduse lepingu üle ning 

hoiduks turumajandusliku staatuse 

andmisest Hiinale, pidades silmas 

märkimisväärset kahjulikku mõju 

töökohtadele ja majandustegevusele, 

Or. en 
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2015/2285(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. on teadlik erasektoris toimuvast 

finantsvõimenduse vähendamise 

protsessist; rõhutab, et ELi 

investeerimistempo on kriisieelse ajaga 

võrreldes oluliselt aeglasem; juhib 

siinjuures tähelepanu sellele, et tähtis on 

kiiresti rakendada pangandusliit ja pankade 

struktuurireform, samuti ergutada 

kapitaliinvesteeringuid VKEdesse 

kapitaliturgude liidu abil; nõuab EFSI ja 

COSME programmi maksimaalset 

kasutamist, et suurendada VKEde 

juurdepääsu rahastamisele; on 

seisukohal, et ühtse turu suurem 

regulatiivne prognoositavus suurendaks 

investorite usaldust; 

10. on teadlik erasektoris toimuvast 

finantsvõimenduse vähendamise 

protsessist; rõhutab, et ELi 

investeerimistempo on kriisieelse ajaga 

võrreldes oluliselt aeglasem; juhib 

siinjuures tähelepanu sellele, et tähtis on 

kiiresti rakendada tugev pangandusliit ja 

pankade struktuurireform, mis põhineb 

kauplemise selgel eraldamisel 

laenuandmise põhifunktsioonist ning 

mida toetab viimase instantsi laenajana 

tegutseva riigi keskpanga toetatav täielik 
ja piiramatu pangahoiuste tagamine, et 

luua lihtsam ja usaldusväärsem raamistik 

pangakriiside lahendamiseks ja ennetada 

uusi panganduskriise, kaitstes samal ajal 

hoiustajaid, säästjaid ja maksumaksjaid; 

Or. en 
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2015/2285(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. võtab murega teadmiseks ettepaneku 

kapitaliturgude liidu loomise kohta, mille 

eesmärk on tugevdada kapitaliturgude 

ning rahastamisvahendite rolli ELis; 

juhib tähelepanu asjaolule, et 

finantssektori edasine areng võib 

avaldada negatiivset mõju tulusatele 

investeeringutele ja reaalmajandusele, 

suurendades samal ajal ebastabiilsust ja 

süsteemset riski finantssektoris; nõuab 

finantssektori kaugeleulatuva reformi 

lõpuleviimist ning leida lahendus 

spekulatiivse kauplemise ja riskantsete 

instrumentide probleemile, et viia selle 

roll reaalmajanduses taas tasakaalu, 

tugevdades samal ajal finantsturgude 

järelevalve kvaliteeti; 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et vaja on suuremaid 

investeeringuid inimkapitali, eelkõige 

haridusse ja innovatsiooni, samuti tööturu 

reformide kontekstis; rõhutab vajadust 

täiustada riiklikku haridussüsteemi, 

kutseharidust ja elukestva õppe süsteeme 

ning kohandada neid ELi tööturu uute 

nõudmistega oskuste ja teadmiste järele; 

rõhutab, et see võimaldab innovatsiooni, 

mis on majanduskasvu, tootlikkuse ja 

konkurentsivõime peamine tõukejõud; 

kutsub sellega seoses liikmesriike üles 

suurendama avaliku sektori investeeringute 

tootlikkust; 

11. rõhutab, et vaja on suuremaid 

investeeringuid inimkapitali, eelkõige 

haridusse ja innovatsiooni, samuti tööturu 

reformide kontekstis; rõhutab vajadust 

täiustada riiklikku haridussüsteemi, 

kutseharidust ja elukestva õppe süsteeme 

ning kohandada neid ELi tööturu uute 

nõudmistega oskuste ja teadmiste järele; 

rõhutab, et see võimaldab innovatsiooni, 

mis on majanduskasvu, tootlikkuse ja 

konkurentsivõime peamine tõukejõud; 

nõuab seepärast tungivalt, et avaliku 

sektori tootlikud investeeringud jäetaks 

viivitamata eelarve-eeskirjade 

kohaldamisalast välja; kutsub sellega 

seoses liikmesriike üles suurendama 

avaliku sektori investeeringute tootlikkust; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. nõuab tungivalt, et võetaks uusi 

meetmeid kvaliteetsete töökohtade loomise 

ergutamiseks ning tööturgude 

vastupidavuse suurendamiseks ja 

killustatuse vähendamiseks; rõhutab 

kestlike ja tulemuslike 

hoolekandesüsteemide tähtsust; tuletab 

meelde, et pensionisüsteemide kestlikkuse 

huvides on tähtis tagada kõrge 

tööhõivetase; 

16. nõuab tungivalt, et võetaks uusi 

meetmeid kvaliteetsete töökohtade loomise 

ergutamiseks ning tööturgude 

vastupidavuse suurendamiseks ja 

killustatuse vähendamiseks; rõhutab 

kestlike ja tulemuslike 

hoolekandesüsteemide ning nõuetekohaste 

sissetuleku toetusmehhanismide tähtsust 

riiklikul tasandil, et võidelda vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutusega; tuletab meelde, et 

pensionisüsteemide kestlikkuse huvides on 

tähtis tagada kõrge tööhõivetase; 

Or. en 
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Punkt 24 

 

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 muret euroala 

majanduspoliitikat käsitleva soovituse 

pärast, mille komisjon esitas sammuna 

majandus- ja rahaliidu edasiseks 

tugevdamiseks ning poliitika 

koordineerimiseks viie juhi aruande 

järelmeetmena, pidades silmas 

märkimisväärseid majanduslikke 

moonutusi ja ebakõlasid, mida ühisraha 

on tekitanud valuutapiirkonnas, mis ei ole 

kaugeltki optimaalne; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. tuletab meelde, et euro kui vääring 

avaldab eri majandustele asümmeetrilist 

mõju, mille puhul nõrgemad majandused 

peavad kandma ebaproportsionaalselt 

kõrgeid kohanemiskulusid vääringu tõttu, 

mis on nende majanduse suhtes üle 

hinnatud, samal ajal kui tugevamad 

majandused jätkavad allahinnatud 

vääringu tõttu oma ekspordi laiendamist 

ja suurendavad kahjulikku 

väliskaubanduse ülejääki; rõhutab, et 

ühisraha soodustab jätkusuutmatute 

makromajanduslike ebakõlade kuhjumist 

ja riikidevaheliste struktuuriliste 

erinevuste suurenemist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  26 a. nõuab tungivalt, et komisjon 

rakendaks makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

korrigeerivat osa, et nõuetekohaselt 

tegeleda jooksevkonto liigse ülejäägiga, 

mis on tekkinud euroala tuumikriikides, 

eelkõige Saksamaal ja Madalmaades; 

Or. en 
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Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 a. peab kahetsusväärseks, et 

kohandamise koorem langeb suures osas 

eelarvepuudujäägiga riikidele, kes on 

pidanud taluma riigisisese devalveerimise 

ja eelarve konsolideerimise poliitikaga 

seotud kahjulikke tagajärgi, samal ajal 

kui jooksevkonto ülejäägiga riikides 

jätkub ülejäägi suurenemine, mis 

süvendab ebakõlasid ja erinevusi 

euroalas;  

Or. en 
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Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 

2015. aasta detsembri kohtumise järeldused 

majandus- ja rahaliidu kohta ning palub 

komisjonil hakata võimalikult kiiresti ette 

valmistama pikemaajalisi meetmeid;  

32. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 

2015. aasta detsembri kohtumise järeldused 

majandus- ja rahaliidu kohta ning palub 

komisjonil hakata võimalikult kiiresti ette 

valmistama pikemaajalisi meetmeid; 

nõuab sellega seoses, et arvesse võetaks 

vajadust luua demokraatlikud 

tagasivõtmis- ja loobumismehhanismid 

kõikide riikide jaoks, kes soovivad 

majandus- ja rahaliidust lahkuda või 

sellest välja jääda; rõhutab, kui tähtis on 

kaaluda institutsionaalsel tasandil 

põhjalikult seda, kui asjakohane oleks 

välja töötada alternatiivne kava euroalast 

korrakohase lahkumise kohta. 

Or. en 

 

 


