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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0047/4 

Muudatusettepanek  4 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  E a. arvestades, et ELi juhtalgatuses 

„Ressursitõhus Euroopa“ nõutakse, et 

keskkonnamaksud moodustaksid 2020. 

aastaks 10 % kogu maksudest ja 

sotsiaalkindlustusmaksetest pärinevast 

tulust – see on oluliselt rohkem, kui ELi 

keskmine 6,3 % 2015. aastal; arvestades, 

et keskkonnamaksud kahjustavad 

majanduskasvu vähem kui tööjõumaksud; 

arvestades, et IMFi andmetel ulatusid 

fossiilenergia toetused ELis 2013. aastal 

603 euroni inimese kohta; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Muudatusettepanek  5 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. võtab teadmiseks euroala 

käsitlevates soovitustes esitatud üldiselt 

neutraalse eelarvepoliitika, märkides, et 

2018. aastal on eelarvepoliitika paljudes 

liikmesriikides eelduste kohaselt veidi 

ekspansiivsem; tuletab meelde, et liidu 

eelarve-eeskirjade järjepidev rakendamine 

ja järgimine, sh austades täielikult 

kehtivaid paindlikkusklausleid, on 

majandus- ja rahaliidu nõuetekohaseks 

toimimiseks otsustavalt tähtis; 

8. võtab teadmiseks euroala 

käsitlevates soovitustes esitatud üldiselt 

neutraalse eelarvepoliitika, märkides, et 

2018. aastal on eelarvepoliitika paljudes 

liikmesriikides eelduste kohaselt veidi 

ekspansiivsem; nõuab ELi majanduse 

juhtimise raamistiku ulatuslikumat 

reformi, et integreerida euroala 

eelarvepoliitika mõiste eelarve-

eeskirjadesse, muuta praegust 

keskendumist välisele konkurentsivõimele 

ja protsüklilisele eelarvepoliitikale 

rohkem pikaajalise riigi rahanduse 

jätkusuutlikkuse suunas ning kaitsta 

investeeringuid ja 

sotsiaalkindlustuskulusid 

majanduslanguse ajal; tuletab meelde, et 

nende reformitud liidu eelarve-eeskirjade 

järjepidev rakendamine ja järgimine on 

majandus- ja rahaliidu nõuetekohaseks 

toimimiseks otsustavalt tähtis; 

Or. en 
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Bas Eickhout 
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Raport A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et riikide ja euroala tasandi 

eelarvepoliitikas peavad riigi rahanduse ja 

investeeringute pikaajaline jätkusuutlikkus 

ning lühiajaline makromajanduslik 

stabiliseerimine olema tasakaalus, vastates 

täielikult stabiilsuse ja kasvu paktile; 

9. rõhutab, et riikide ja euroala tasandi 

eelarvepoliitikas peavad riigi rahanduse ja 

investeeringute pikaajaline jätkusuutlikkus 

ning lühiajaline makromajanduslik 

stabiliseerimine olema tasakaalus, vastates 

täielikult reformitud stabiilsuse ja kasvu 

paktile; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. nõuab maksustamise läbivaatamist, 

et saavutada kapitali, tööjõu ja tarbimise 

maksustamisel õiglane tasakaal; 

16. nõuab maksustamise läbivaatamist, 

mille eesmärk on tagada 

maksusüsteemide progressiivsus ja tööjõu 

maksustamise asemel muu maksustamise 

edendamine, keskendudes saastele ja 

muudele maksuallikatele, mis 

majanduskasvu vähem pärsivad; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0047/2018 

Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

2018. aasta majanduskasvu analüüsis 

tõdetakse vajadust tõhusate ja õiglaste 

maksusüsteemide järele, mis annavad 

majandustegevusele adekvaatsed stiimulid; 

toetab komisjoni algatusi suurema 

läbipaistvuse ja reformitud 

käibemaksusüsteemi kujundamiseks ning 

võtab teadmiseks äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi 

saavutamiseks tehtud töö; tunnustab 

jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil 

võitluses maksupettuste, maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise 

vältimise vastu; märgib, et riiklike 

maksusüsteemide tõhusamaks muutmine 

aitab märkimisväärselt suurendada 

valitsemissektori tulusid; 

21. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

2018. aasta majanduskasvu analüüsis 

tõdetakse vajadust tõhusate ja õiglaste 

maksusüsteemide järele, mis annavad 

majandustegevusele adekvaatsed stiimulid; 

toetab komisjoni algatusi suurema avaliku 

läbipaistvuse ja reformitud 

käibemaksusüsteemi kujundamiseks ning 

võtab teadmiseks äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi 

saavutamiseks tehtud töö; tunnustab 

jõupingutusi nii Euroopa kui ka 

rahvusvahelisel tasandil võitluses 

maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimise vastu, kuid kutsub 

liikmesriike üles kiirendama oluliste 

maksureformide ja rahapesuvastaste 

õigusaktide vastuvõtmist Euroopa Liidus; 

märgib, et riiklike maksusüsteemide 

tõhusamaks muutmine aitab 

märkimisväärselt suurendada 

valitsemissektori tulusid; 

Or. en 



 

AM\1147788ET.docx  PE616.072v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0047/9 

Muudatusettepanek  9 

Bas Eickhout 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  26 a. väljendab heameelt selle üle, et 

komisjon tõdeb, et mõnes liikmesriigis 

takistab investeeringuid endiselt 

korruptsioon ning et tõelise majandusliku 

arengu tagamiseks tuleb järgida õigusriigi 

põhimõtet ja austada kohtusüsteemi ja 

õiguskaitseasutuste sõltumatust; taunib 

aga seda, et komisjon lõpetas iga-aastase 

korruptsioonivastase aruande koostamise 

ning kutsub komisjoni üles alustama 

uuesti iga-aastase analüüsi koostamist 

korruptsiooni kohta liikmesriikides ning 

esitama mehhanismid sellega 

võitlemiseks; 

Or. en 

 

 


