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Raport A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. tuletab meelde, et mõnedes 

liikmesriikides on endiselt suur 

jooksevkonto ülejääk, mida võiks kasutada 

selleks, et toetada avaliku ja erasektori 

investeeringuid ja edendada 

majanduskasvu; 

3.  tuletab meelde, et mõnedes 

liikmesriikides on endiselt suur ja püsiv 

jooksevkonto ülejääk, mis takistab 

majanduse elavdamist ja kahjustab 

tasakaalustamist euroalal; taunib asjaolu, 

et komisjon ei ole selle 

tasakaalustamatuse korrigeerimiseks 

kunagi kohaldanud olemasolevaid 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse vahendeid; kutsub komisjoni 

sellega seoses üles võtma otsustavaid ja 

tõhusaid meetmeid, kohaldades 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse korrigeerivaid vahendeid, 

tagamaks et liigset ülejääki saab kasutada 

selleks, et toetada avaliku ja erasektori 

investeeringuid ja edendada 

majanduskasvu; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab, kui tähtis on edendada 

avaliku sektori investeeringuid ELis, et 

leevendada praegust avaliku sektori 

investeeringute vähenemist; nõuab lisaks 

kapitaliturgude liidu väljakujundamist, et 

suurendada erasektori investeeringuid 

kogu ühtsel turul; on seisukohal, et 

erainvesteeringute reguleerivat raamistikku 

tuleks veelgi parendada; 

5. rõhutab, kui tähtis on edendada 

avaliku sektori investeeringuid ELi 

liikmesriikides, eriti riikides, kus on 

vähem eelarvepoliitilist 

manööverdamisruumi, et kõrvaldada 

kokkuhoiupoliitika kahjulik mõju 

kogunõudlusele ja tööhõivele; nõuab 

seepärast tungivalt, et avaliku sektori 

tootlikud investeeringud jäetaks 

puudujäägi ja võla arvestamisest välja; on 

seisukohal, et erainvesteeringute 

reguleerivat raamistikku tuleks veelgi 

parendada; 

Or. en 
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  26 a. Ei nõustu sellega seoses 

kavandatud fiskaalkokkuleppe 

integreerimisega ELi õigusraamistikku, 

ning kutsub liikmesriike üles seda 

kokkulepet tühistama, kuna see sekkuks 

kahjustavalt nii liikmesriikide võimesse 

teostada iseseisvat eelarvepoliitikat kui ka 

nende demokraatlikesse põhiseadustesse; 

nõuab Euroopa integratsiooniga seoses 

alternatiivset lähenemisviisi, mis tuleks 

välja töötada liikmesriikide erinevaid 

vajadusi ja erinevat olukorda arvesse 

võttes; 

Or. en 

 

 


