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Hugues Bayet 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2018. aasta majanduskasvu analüüs 

2017/2226(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et paranenud 

majandusolukord pakub võimalusi 

kaugeleulatuvate ja sotsiaalselt 

tasakaalustatud struktuurireformide, 

eelkõige selliste meetmete rakendamiseks, 

millega soodustatakse investeeringuid, 

kuna investeeringute määr osakaaluna 

SKPst on endiselt väiksem kui vahetult 

finantskriisile eelnenud perioodil, ning 

parandatakse riikide rahanduse olukorda, 

võttes arvesse survet, mida 

demograafilised muutused nende võla 

jätkusuutlikkusele avaldavad;  

G.  arvestades, et paranenud 

majandusolukord pakub võimalusi 

kaugeleulatuvate ja sotsiaalselt 

tasakaalustatud struktuurireformide, 

eelkõige selliste meetmete rakendamiseks, 

millega soodustatakse investeeringuid, 

kuna investeeringute määr osakaaluna 

SKPst on endiselt väiksem kui vahetult 

finantskriisile eelnenud perioodil, ja et 

selle põhjuseks on avaliku sektori 

investeeringute nappus, mis tuleneb 

komisjoni edendatavatest 

kokkuhoiumeetmetest; 

Or. en 
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Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. rõhutab, et vajadus teha rohkem 

investeeringuid on täielikus vastuolus 

komisjoni esitatud kokkuhoiumeetmetega, 

ja et need meetmed on täpselt vastupidised 

sellele, mida oleks tulnud teha riikides, 

keda majanduskriis tabas eriti rängalt;  

Or. en 
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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. väljendab heameelt riigi rahanduse 

olukorra paranemise üle, mis on äärmiselt 

tähtis kindlama, kestlikuma ja tõhusama 

majanduskasvu saavutamiseks ning 

eelkõige selleks, et vähendada 

valitsemissektori võla suhet SKPsse ELis 
ja euroalal ning nominaalset 

eelarvepuudujääki, rõhutades samas, et 

valitsemissektori võla suhe SKPsse on 

euroalal endiselt ligikaudu 90 %, 

kusjuures mitmes liikmesriigis on see 

tunduvalt kõrgem; rõhutab, et need 

liikmesriigid peaksid vähendama oma 

suurt valitsemissektori võla suhet SKPsse 

kiiresti, sest seda on majanduse 

elavnemise ajal tunduvalt lihtsam teha; 

tuletab meelde, et vananev elanikkond ja 

muud demograafilised muutused seavad 

riigi rahanduse jätkusuutlikkuse suure 

surve alla; kutsub seetõttu liikmesriike 

üles võtma tulevaste põlvkondade ees 

vastutust;  

10. väljendab muret, et riigi rahanduse 

olukorra paranemine toimub avaliku 

sektori investeeringute arvelt; rõhutab, et 

liikmesriigid ei saa vähendada puudujääki 

ja samal ajal investeerida rohkem 

majandusse; ergutab neid riike, kes on 

registreerinud suure jooksevkonto 

ülejäägi, mis on osaliselt tingitud euro 

alahindamisest nende majanduses, 

pingutama eelarve osas rohkem, et 

parandada euro põhjustatud 

tasakaalutust;   

Or. en 
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Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab, et digiteerimine, 

globaliseerumine ja tehnoloogilised 

muutused muudavad radikaalselt meie 

tööturgu, nt toimuvad suured muutused 

tööhõive vormis ja staatuses, millega on 

vaja kohanduda; rõhutab seetõttu, kui 

tähtis on kujundada dünaamiline tööturg 

koos kättesaadavate ja kvaliteetsete 

sotsiaalkindlustussüsteemidega, mis 

võimaldab reageerida uutele olukordadele 

tööturul; 

14.  rõhutab, et digiteerimine, 

globaliseerumine ja tehnoloogilised 

muutused muudavad radikaalselt meie 

tööturgu, nt toimuvad suured muutused 

tööhõive vormis ja staatuses, millega on 

vaja kohanduda; rõhutab seetõttu, kui 

tähtsad on kättesaadavad ja kvaliteetsed 

sotsiaalkindlustussüsteemid, mis 

võimaldavad reageerida uutele 

olukordadele tööturul ja on eelkõige 

suutelised pakkuma kodanike elus 

suuremat turvalisust; 

Or. en 
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Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. rõhutab asjaolu, et reaalpalga kasv 

on viimasel ajal tootlikkuse kasvust maha 

jäänud, samas kui olukord tööturul on 

paranenud; rõhutab selles kontekstis, et 

teatavates sektorites ja valdkondades on 

paralleelselt tootlikkuse eesmärkidega 

olemas võimalus palgakasvuks, et tagada 

hea elatustase, võttes seejuures arvesse 

konkurentsivõimet ja vajadust võidelda 

ebavõrdsuse vastu;  

18. rõhutab asjaolu, et reaalpalga kasv 

on viimasel ajal tootlikkuse kasvust maha 

jäänud; rõhutab selles kontekstis, et 

teatavates sektorites ja valdkondades on 

paralleelselt tootlikkuse eesmärkidega 

olemas võimalus palgakasvuks, et tagada 

hea elatustase, võttes seejuures arvesse 

konkurentsivõimet ja vajadust võidelda 

ebavõrdsuse vastu; rõhutab sellega seoses, 

kui oluline on tööjõu ja kapitali ning 

vaeseimate ja rikkaimate kodanike 

õiglane maksustamine; 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. kutsub liikmesriike üles võtma 

asjakohased meetmed, et aidata 

mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori 

(NEET-noored) ja pagulasi ning nad 

integreerida, nähes varases etapis ette 

nõuded nende sujuva tööturule siirdumise 

hõlbustamiseks, et takistada nende 

varimajandusse suundumist, samuti 

tagama, et avalikeks teenusteks oleks 

piisavalt vahendeid; rõhutab, et 

sotsiaalpartneritel peaks olema keskne roll 

NEET-noorte ja pagulaste integreerimise 

hõlbustamisel ja tagamisel, et neid tööturul 

ei diskrimineerita;  

22. kutsub liikmesriike üles võtma 

asjakohased meetmed, et aidata 

mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori 

(NEET-noored) ning nad integreerida, 

nähes varases etapis ette nõuded nende 

sujuva tööturule siirdumise 

hõlbustamiseks, et takistada nende 

varimajandusse suundumist, samuti 

tagama, et avalikeks teenusteks oleks 

piisavalt vahendeid; rõhutab, et 

sotsiaalpartneritel peaks olema keskne roll 

NEET-noorte integreerimise hõlbustamisel 

ja tagamisel, et neid tööturul ei 

diskrimineerita; 

Or. en 

 

 


