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Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust tagada, et 
reformitud ESMis oleks tõhus 
otsustusprotsess, eriti kiireloomulistes 
olukordades; nõuab sellega seoses 
praeguse juhtimiskorralduse hindamist;

14. rõhutab vajadust tagada, et 
reformitud ESMis oleks tõhus 
otsustusprotsess, eriti kiireloomulistes 
olukordades; nõuab sellega seoses 
praeguse juhtimiskorralduse hindamist, 
mille käigus tagatakse kõigi huvitatud 
osapooltega kaasav dialoog, milles 
austatakse riikide eripärasid, 
läbipaistvust, aruandekohustust ja 
lihtsust;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. on veendunud, et liikmesriigid, kes 
ei suuda oma võlga eurorühmale, 
EFSFile ja ESMile tagasi maksta, ilma et 
nad kahjustaksid tõsiselt oma võimet 
pakkuda oma elanikkonnale põhilisi 
majandus- ja sotsiaalteenuseid, peaksid 
kaaluma kõiki olemasolevaid võimalusi, 
sealhulgas võlamaksete ühepoolset 
peatamist ja võla kustutamist;

Or. en



AM\1178949ET.docx PE635.412v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0087/20

Muudatusettepanek 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
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Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu asjaolule, et 
majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist toetab viimase instantsi 
laenuandjana toimiva institutsiooni 
olemasolu; võtab seda silmas pidades 
teadmiseks ESMi positiivse panuse 
majandus- ja rahaliidu institutsioonilise 
raamistiku puuduste kõrvaldamisse, 
eelkõige mitmetele globaalsest 
finantskriisist ja võlakriisist mõjutatud 
liikmesriikidele finantsabi andmise teel;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et mis 
tahes majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist toetab viimase instantsi 
laenuandjana toimiva institutsiooni 
olemasolu; võtab seda silmas pidades 
teadmiseks ESMi panuse majandus- ja 
rahaliidu institutsioonilise raamistiku 
puuduste kõrvaldamisse, eelkõige 
mitmetele globaalsest finantskriisist ja 
võlakriisist mõjutatud liikmesriikidele 
finantsabi andmise teel, mille tingimuseks 
olid piiravad fiskaalmeetmed, 
palgakärped ja avalike teenuste kärped, 
mis tõid kaasa karmid 
sotsiaalmajanduslikud tingimused, 
kasvava töötuse, vaesuse ja ebavõrdsuse;

Or. en
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Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et kui tulevikus on 
kaasatud ELi eelarvelised vahendid, peaks 
parlamendil olema poliitiline võim 
kasutada eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse raames kõiki ESMi üle 
kohaldatavaid eelarvekontrolli alaseid 
õigusi; märgib, et sel juhul tuleks Euroopa 
Kontrollikoda pidada sõltumatuks 
välisaudiitoriks ning talle tuleks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluses 
anda selge ja ametlik roll;

5. nõuab ELi eelarvest ESMi 
vahenditele toetust, et Euroopa Parlament 
saaks kasutada eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluses oma 
eelarvekontrolli õigust; märgib, et 
Euroopa Kontrollikoda tuleks pidada 
sõltumatuks välisaudiitoriks ning talle 
tuleks eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluses anda selge ja ametlik 
roll;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. peab äärmiselt kahetsusväärseks 
asjaolu, et varasemad 
makromajanduslikud 
kohandamisprogrammid ei ole liidu 
põhiõigusi ja üldist õigusraamistikku 
piisavalt austanud, kuid on sellegipoolest 
pääsenud kohtulikust kontrollist, lõigates 
kasu ESMi valitsustevahelisest 
struktuurist; nõustub komisjoni 
ettepanekuga, et 
kohandamisprogrammidega peaks 
kaasnema sotsiaalse mõju hindamine 
ning nad peaksid olema on sotsiaalse 
mõju hinnanguga kooskõlas; rõhutab 
siiski, et selline mõju hindamine ei tohi 
kaasa tuua eelarve konsolideerimise 
meetmete kriitikata kinnitamist, nagu see 
on seni olnud, vaid selleks tuleks pigem 
analüüsida, jälgida ja hallata kavandatud 
poliitikameetmete soovitud ja soovimatuid 
sotsiaalseid tagajärgi ning sellisest 
sekkumisest tulenevaid sotsiaalseid 
muutusi; nõuab seda liiki üksikasjalike 
kohustuste integreerimist ESMi põhikirja 
ning kõigi varasemate programmide 
sotsiaalse mõju mõtestatud hindamist;



AM\1178949ET.docx PE635.412v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Or. en



AM\1178949ET.docx PE635.412v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0087/23

Muudatusettepanek 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Euroopa Valuutafondi loomine
(2017/0333R(APP))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab pangandusliidu 
süvendamise viivitustest tulenevaid ohte; 
väljendab heameelt eurorühma 4. 
detsembri 2018. aasta aruande üle 
juhtidele, mis kõik kiideti heaks euroala 
14. detsembri 2018. aasta tippkohtumisel; 
väljendab eriti heameelt ühtse 
kriisilahendusfondi ühise kaitsemeetme 
kasutuselevõtu ettepoole toomise üle, 
tingimusel et riski vähendamise 
valdkonnas on tehtud piisavaid edusamme, 
mida hinnatakse 2020. aastal, ja et 
kiidetakse heaks ESMi reformi tingimused; 
tuletab meelde oma varasemat seisukohta 
viia lõpule Euroopa hoiuste tagamise 
skeemi loomine, tunnistades, et riskide 
vähendamine ja riskide jagamine peaksid 
käima käsikäes; märgib, et ei ole 
saavutatud mingit otsest tulemust tulevase 
euroala eelarve ja 
stabiliseerimisfunktsiooni osas, kuid võtab 
teadmiseks volitused töötada lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendiga; 
rõhutab, et on tehtud märkimisväärseid 
edusamme riskide vähendamise 
valdkonnas; tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament on selle võimaldamiseks andnud 

16. rõhutab pangandusliidu 
süvendamise viivitustest tulenevaid ohte; 
väljendab heameelt eurorühma 4. 
detsembri 2018. aasta aruande üle 
juhtidele, mis kõik kiideti heaks euroala 
14. detsembri 2018. aasta tippkohtumisel; 
väljendab eriti heameelt ühtse 
kriisilahendusfondi ühise kaitsemeetme 
oodatava kasutuselevõtu üle, tingimusel et 
riski vähendamise valdkonnas on tehtud 
piisavaid edusamme, mida hinnatakse 
2020. aastal, ja et kiidetakse heaks ESMi 
reformi tingimused; tuletab meelde 
Euroopa Parlamendi varasemat seisukohta 
Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomise 
lõpuleviimise kohta, tunnistades, et riskide 
vähendamine ja riskide jagamine peaksid 
käima käsikäes; on seisukohal, et fond 
peaks pakkuma rahastamist täielikult 
kindlustatud Euroopa hoiuste tagamise 
skeemile (EDIS), nagu nägi ette komisjon 
oma 24. novembri 2015. aasta 
ettepanekus1, või tegema õigeaegseid 
riiklikke sekkumisi, et kaitsta stabiilset 
majandust ja tööhõivet; märgib, et ei ole 
saavutatud mingit otsest tulemust tulevase 
euroala eelarve ja 

1 COM(2015)0586.
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märkimisväärse panuse, seda eelkõige 
panganduspaketi ja viivislaenude mõistliku 
toe valdkonnas;

stabiliseerimisfunktsiooni osas, kuid võtab 
ühtlasi teadmiseks volitused töötada 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendiga; rõhutab, et on tehtud 
märkimisväärseid edusamme riskide 
vähendamise poole peal; tuletab ka 
meelde, et Euroopa Parlament on selle 
võimaldamiseks andnud märkimisväärse 
panuse, seda eelkõige nn panganduspaketi 
ja viivislaenude mõistliku toe valdkonnas;
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