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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et ELi eelarve abil saaks pakkuda lisaväärtust investeeringute tegemiseks ja 

struktuurireformide läbiviimiseks liikmesriikides, kui tagataks olemasolevate vahendite 

suurem sünergia ja seos liikmesriikide eelarvetega; on seetõttu arvamusel, et iga-aastane 

majanduskasvu analüüs on oluline poliitikadokument, milles antakse põhiteavet riiklike 

reformiprogrammide, riigipõhiste soovituste ja rakenduskavade jaoks ning millest 

liikmesriigid peaksid juhinduma ja mis peaks neid abistama riigieelarve ettevalmistamisel, 

eesmärgiga võtta kasutusele ühiseid lahendusi, mis kajastuvad riiklikes eelarvetes ja on 

seotud ELi eelarvega; 

2. on nõus, et stabiilsusmehhanismid on hädavajalikud ning tuletab meelde, et stabiilsuse ja 

kasvu pakti kriteeriumide täitmine ja järgimine peaks olema liikmesriikide jaoks 

prioriteet; peab soovitatavaks pakti olemasolevate paindlikkusklauslite täielikku 

ärakasutamist, et toetada suuremat investeerimist ja struktuurireforme ning tegeleda 

julgeolekuohtude ja pagulaste sissevoolu probleemiga; 

3. tuletab meelde, et käibe- ja tollimaksu kogumise süsteemide edendamine peaks olema 

kõigi liikmesriikide jaoks esmatähtis; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle 

koostada ELi ühine maksuparadiiside must nimekiri, mida toetaks rikkujate 

kriminaalkorras karistamine, et võidelda maksudest kõrvalehoiduvate hargmaiste 

ettevõtetega; peab tervitatavaks komisjoni ettepanekuid kehtestada äriühingu tulumaksu 

ühtne konsolideeritud maksubaas, mis peaks hoogustama piiriülest tegevust, vähendama 

maksudest kõrvalehoidumist ja agressiivset maksuplaneerimist; tuletab meelde vajadust 

viia läbi omavahendite süsteemi reform, mis võib sillutada teed ELi rahaliste vahendite 

tõeliseks reformimiseks, ilma et seejuures suureneks kodanike maksukoormus; 

4. on seisukohal, et majanduskasv ei ole veel piisav loomaks töökohti, mida ELil on kiiresti 

vaja eriti noorte jaoks, ning et avalikku ja erasektorit tuleb ergutada investeerima 

taristusse ning haridusse ja koolitusse, aga ka VKEdesse, ning et tuleb edendada selliseid 

töötuse vastu võitlemise meetmeid nagu noortegarantii; peab tervitatavaks eraldada noorte 

tööhõive algatusele täiendavalt 500 miljonit eurot sihtotstarbelise eraldisena, millele 

lisandub üks miljard eurot 2017–2020 aastaks ette nähtud Euroopa Sotsiaalfondi 

vahenditest, mis annab mitmele noorte tööhõive algatuse toetuse saamise tingimustele 

vastavale liikmesriigile võimaluse investeerida suuremas ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi 

vahendeid noorte tööhõive meetmetesse; 

5. peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut pikendada Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi (EFSI) kestust ja suurendada selle rahastamisvõimet; rõhutab, et EFSI tõhustamine 

on oluline, et investeeringud oleksid taas jätkusuutlikud pikas perspektiivis, annaksid 

konkreetseid tulemusi ning projektijuhtidel oleks kindlustunne selles osas, et neil on 

võimalik projekte ette valmistada ka pärast algse investeerimisperioodi lõppu; loodab 

täiendavate edusammude tegemist, et parandada täiendavust, geograafilist ja 

valdkondlikku ulatust ning läbipaistvust; rõhutab, et EFSI ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide sünergial on suur potentsiaal eelkõige selles osas, mis puudutab 

panust territoriaalsesse ühtekuuluvusse; kutsub ELi ja liikmesriikide institutsioone üles 

paremini kaasama piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, et tegeleda ebapiisava 
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projektide koostamise võime ja laenuvõtmisvõimekusega mõningates liikmesriikides; 

6. tuletab meelde, et investeerimine innovatsiooni ja IKTsse ning nendesse valdkondadesse 

tehtavate investeeringute stimuleerimine peaks olema majanduspoliitika keskmes ELi 

tasandil, et luua jätkusuutlikku majanduskasvu; 

7. on arvamusel, et tuleb suurendada pangandussüsteemi vastutust, et tagada pikaajalised 

investeeringud ja finantsturgude stabiilsus;  

8. rõhutab, kui oluline on õiglane ja sidus ELi investeerimispoliitika, millega on võimalik 

luua majanduskasvu kogu ELis ning hõlbustada liikmesriikide vahel valitsevate erinevuste 

vähendamist; 

9. on veendunud, et VKEd ja idufirmad on väga olulised ELi majanduse edaspidiseks 

arendamiseks ning kordab taas, et neid on vaja toetada suuremamahuliste investeeringute 

ja asjakohase maksupoliitikaga;  

10. on veendunud, et rahapoliitika, kui seda asjakohase eelarvepoliitikaga mõjusalt toetada, 

võib hoogustada majandusarengut, jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist; 

11. on arvamusel, et liikmesriikide erinevad demograafilised trendid peaksid juhtima 

liikmesriikide tähelepanu vajadusele käsitada valitsemissektori eelarvepuudujääki 

võrdluses teiste riikidega; 

12. tuletab meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine sõltub 

makromajanduslikest tingimustest; kutsub komisjoni hea majandusjuhtimise ja abi 

ärakasutamise suutlikkuse omavahelist seost silmas pidades üles ergutama kasutama 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde riigipõhiste soovituste elluviimisel, pikendades 

eelarve kohandamise perioodi, mille jooksul Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 

kasutataks kõrvalmeetmena struktuurireformide elluviimisel ja investeeringute mahu 

suurendamise saavutamisel; 

13. rõhutab, et võrreldes muude suurte turgudega, nagu USA, on ELil ranged eelarve-

eeskirjad, liikmesriikide õigusaktid ebaühtlased ning esineb palju eri piiranguid, mis 

takistavad edasiminekut, innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtmist ning pidurdavad 

majanduskasvu; kutsub seetõttu komisjoni üles pidama liikmesriikidega põhjalikumaid 

arutelusid selle üle, milliseid ühiseid meetmeid ja eeskirju tuleb ELi tasandil kehtestada, et 

enne iga-aastase majanduskasvu analüüsi avaldamist toetada teadmiste, kogemuste ja 

tehnoloogia vahetust ning innovatsiooni, arengut ja idufirmade kiiret kasvu. 
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