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Muudatusettepanek 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Volitus, milles viidatakse Monti
aruandele1 ja parlamendi resolutsioonile 
ühtse turu loomise kohta1;

1. arvestades, et siseturu saavutamine, 
mida soovitatakse Monti aruandes2, on 
Euroopa õige majandusjuhtimise jaoks 
väga oluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. arvestades, et mis tahes võimalikud 
karistused, mis on seotud stabiilsuse ja 
kasvu pakti eesmärkide rikkumisega, 
peavad tulenema kas puudulikust tahtest 
neid järgida või pettusest, kuid mitte 
kunagi suutmatusest neid järgida 
põhjustel, mis väljuvad liikmesriikide 
suutlikkuse raamidest;

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 „A new strategy for the Single Market – at the service of Europe's economy and society” – professor Mario 
Monti aruanne Euroopa Komisjoni presidendile, 9. mai 2010.
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Muudatusettepanek 3
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. arvestades, et stabiilsuse ja kasvu 
pakti eesmärgid peavad lisaks Euroopa 
2020. aasta strateegiale olema kooskõlas 
ka muude kompromissidega, mis on 
seotud teadus- ja arendustegevusele, 
keskkonnale, haridusele, vaesuse 
kaotamisele ja arenguabile tehtavate 
kulutustega,

Or. en

Muudatusettepanek 4
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. arvestades, et nagu on märgitud nii 
Monti aruandes kui ka parlamendi 20. 
mai 2010. aasta resolutsioonis ühtse turu 
loomise kohta, on vaesuse vähendamine 
ja head töötingimused siseturu edukaks 
taaskäivitamiseks ülitähtsad;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. viia lõpule olemasolev stabiilsuse ja välja jäetud
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kasvu pakt, sealhulgas uus 
valitsemissüsteem, koos eraldiseisva kasvu 
ja tööhõive paktiga, mille aluseks on 
reaalmajanduslikud eesmärgid, 
sealhulgas tööhõive ja investeeringud, et 
omistada töökohtade loomisele võrdne 
tähtsus avaliku sektori eelarvepuudujäägi 
kontrollimisega, ja mis on samuti 
kavandatud õigusliku vahendina vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 121 
(soovitus 1, uus taane);

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. viia lõpule olemasolev stabiilsuse ja 
kasvu pakt, sealhulgas uus 
valitsemissüsteem, koos eraldiseisva kasvu
ja tööhõive paktiga, mille aluseks on 
reaalmajanduslikud eesmärgid, sealhulgas 
tööhõive ja investeeringud, et omistada 
töökohtade loomisele võrdne tähtsus 
avaliku sektori eelarvepuudujäägi 
kontrollimisega, ja mis on samuti 
kavandatud õigusliku vahendina vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 121
(soovitus 1, uus taane);

5. viia lõpule olemasolev stabiilsuse ja 
kasvu pakt, sealhulgas uus 
valitsemissüsteem, koos eraldiseisva kasvu,
tööhõive ja vaesuse vähendamise paktiga, 
mille aluseks on reaalmajanduslikud 
eesmärgid, sealhulgas tööhõive ja 
investeeringud, et omistada töökohtade 
loomisele võrdne tähtsus avaliku sektori 
eelarvepuudujäägi kontrollimisega, ja mis 
on samuti kavandatud õigusliku vahendina 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 
121 (soovitus 1, uus taane);

Or. en

Muudatusettepanek 7
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et karistusmehhanismi 
stabiilsuse ja kasvu pakti rikkumise eest 
tuleks rakendada ainult siis, kui sama liiki 
karistusmehhanism töötatakse välja ka 
Euroopa 2020. aasta strateegias 
nimetatud muude eesmärkide –
täistööhõive, vaesuse vähendamine ja 
heade töötingimuste mittetäitmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. luua tõhustatud analüütilise järelevalve 
raamistik (sh tulemustabel koos varajase 
hoiatuse konkreetsete käivitusväärtustega), 
millele oleks omased asjakohased 
metodoloogilised vahendid ja läbipaistvus 
tulemusliku mitmepoolse järelevalve 
teostamiseks peamiste majandusnäitajate
(reaal- ja nominaalnäitajate) alusel, mis 
võivad mõjutada konkurentsipositsioone,
sealhulgas, kuid mitte nendega piirdudes,
kasvukiirus, riigi sisemajanduse 
koguprodukti koostis, tööhõivemäär, 
reaalse vahetuskuri muutused, 
tööjõukulude muutused,
jooksevkonto/maksebilansi muutused,
laenukoormuse kasv, kapitalimoodustus 
ja juurdevool, tootlikkuse areng, varade 
turu (sh erasektori võla ja 
kinnisvaraturgude) areng, investeeringud 
teadus- ja arendustegevusse protsendina 
SKPst, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine, kolmanda ja teise taseme 
hariduse saavutamise määr ning vaesuse 

6. luua tõhustatud analüütilise järelevalve 
raamistik (sh tulemustabel koos varajase 
hoiatuse konkreetsete käivitusväärtustega), 
millele oleks omased asjakohased 
metodoloogilised vahendid ja läbipaistvus 
tulemusliku mitmepoolse järelevalve 
teostamiseks peamiste majandusnäitajate
(reaal- ja nominaalnäitajate) alusel, 
sealhulgas, kuid mitte nendega piirdudes, 
jooksevkonto/maksebilansi muutused,
välisvarade puhasväärtus, maksubaasi
areng, reaalsed efektiivsed vahetuskursid, 
kapitali juurdevoolud, tootlikkus (sh
ressursside tootlikkus ja kogutootlikkus),
tööjõukulu ühiku kohta, tööhõive ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse tasemetega 
seotud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed 
näitajad, keskkonna välismõjude näitajad, 
samuti laenukoormuse kasv ja vara 
hindade arengud (sh finantsvarad ja 
kinnisvaraturud), investeeringud teadus-
ja arendustegevusse protsendina SKPst, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
kolmanda ja teise taseme hariduse 
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vähendamine (soovitus 1, taane 2); saavutamise määr ning vaesuse 
vähendamine. Tulemustabelis sisalduvate 
näitajate puhul tuleks määrata kindlaks 
häiretasemed;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. luua tõhustatud analüütilise järelevalve 
raamistik (sh tulemustabel koos varajase 
hoiatuse konkreetsete käivitusväärtustega), 
millele oleks omased asjakohased 
metodoloogilised vahendid ja läbipaistvus 
tulemusliku mitmepoolse järelevalve 
teostamiseks peamiste majandusnäitajate
(reaal- ja nominaalnäitajate) alusel, mis 
võivad mõjutada konkurentsipositsioone, 
sealhulgas, kuid mitte nendega piirdudes, 
kasvukiirus, riigi sisemajanduse 
koguprodukti koostis, tööhõivemäär, 
reaalse vahetuskuri muutused, 
tööjõukulude muutused, 
jooksevkonto/maksebilansi muutused, 
laenukoormuse kasv, kapitalimoodustus ja 
juurdevool, tootlikkuse areng, varade turu
(sh erasektori võla ja kinnisvaraturgude) 
areng, investeeringud teadus- ja 
arendustegevusse protsendina SKPst, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
kolmanda ja teise taseme hariduse 
saavutamise määr ning vaesuse 
vähendamine (soovitus 1, taane 2);

6. luua tõhustatud analüütilise järelevalve 
raamistik (sh tulemustabel koos varajase 
hoiatuse konkreetsete käivitusväärtustega), 
millele oleks omased asjakohased 
metodoloogilised vahendid ja läbipaistvus 
tulemusliku mitmepoolse järelevalve 
teostamiseks peamiste majandusnäitajate
(reaal- ja nominaalnäitajate) alusel, mis 
võivad mõjutada konkurentsipositsioone, 
sealhulgas, kuid mitte nendega piirdudes, 
kasvukiirus, riigi sisemajanduse 
koguprodukti koostis, tööhõivemäär, 
reaalse vahetuskuri muutused, 
tööjõukulude muutused, 
jooksevkonto/maksebilansi muutused, 
laenukoormuse kasv, kapitalimoodustus ja 
juurdevool, tootlikkuse areng ning varade 
turu (sh erasektori võla ja 
kinnisvaraturgude) areng ning
investeeringud teadus- ja arendustegevusse 
protsendina SKPst (soovitus 1, taane 2);

Or. fr
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Muudatusettepanek 10
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. komisjoni poolt väljatöötatavad 
piisavad analüüsivahendid ja 
ekspertteadmised, et uurida sügavuti 
põhjuseid, mis peituvad püsivate erinevate 
suundumuste taga euroalal, sealhulgas 
ühise poliitika mõju euroala 
diferentseeritud majandussüsteemidele 
(soovitus 1 – taane 3 a (uus)); 

Or. en

Muudatusettepanek 11
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. luua ühiseeskirjad majanduspoliitika 
üldsuuniste aktiivsemaks kasutamiseks, 
mis on peamiseks vahendiks 
majanduslikuks juhtimiseks, järelevalveks 
ja liikmesriigipõhiste soovituste 
tegemiseks kooskõlas ELi 2020. aasta 
strateegiaga, keskendudes kasvule, 
struktuurireformidele, tootlikkusele ja 
konkurentsivõimele, võttes samal ajal 
arvesse liikmesriikidevahelisi sarnasusi ja 
erinevusi, tugevdades liikmesriikide 
suhtelisi konkurentsieeliseid (soovitus 1, 
taane 4, osaliselt välja jäetud);

7. luua ühiseeskirjad majanduspoliitika 
üldsuuniste aktiivsemaks kasutamiseks, 
mis on peamiseks vahendiks 
majanduslikuks juhtimiseks, võttes samal 
ajal arvesse liikmesriikidevahelisi sarnasusi 
ja erinevusi, et tugevdada majanduse 
vastupanuvõimet negatiivsete välismõjude 
suhtes ja positiivset mõju, mida 
liikmesriikide otsused võivad avaldada 
muudele liikmesriikidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kehtestada nn liidu semester 
koondsuunistega tegelemiseks riigi ja liidu 
tasandil, mis pakuks kohta 
finantsküsimuste ja ELi majandusolukorra 
laiendatud aruteluks, võimaldamaks 
kõikidel asjaosalistel anda reaalne ja 
õigeaegne panus (soovitus 1, taane 7);

8. kehtestada nn liidu semester 
koondsuunistega tegelemiseks riigi ja liidu 
tasandil, sealhulgas konsulteerimiseks 
liidu tasandi tööturu osapooltega ja 
tugevdamaks makromajanduslikku 
sotsiaaldialoogi, mis pakuks kohta 
finantsküsimuste ja ELi majandusolukorra 
laiendatud aruteluks, võimaldamaks 
kõikidel asjaosalistel anda reaalne ja 
õigeaegne panus;

Or. en

Muudatusettepanek 13
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. juurutada stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammide rangem 
hindamine sellest punktist vaadatuna, mis 
puudutab nende seoseid muude 
liikmesriikide ja liidu eesmärkidega, enne 
stabiilsus- ja lähenemisprogrammides 
kavandatava poliitika vastuvõtmist riigi 
tasandil (soovitus 1 – taane 11);

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. alustada Euroopa semestrit aasta 
alguses horisontaalse läbivaatamisega, 
mille käigus Euroopa Ülemkogu teeks 
komisjoni analüüsile tuginedes kindlaks 
ELi ja euroala peamised 
majandusprobleemid ning sõnastaks 
poliitika strateegilised suunised; 
liikmesriigid võtaksid selle horisontaalse 
läbivaatamise järeldusi arvesse oma 
stabiilsus- ja lähenemisprogrammide ja 
riiklike reformikavade väljatöötamisel 
(soovitus 1, taane 9 a (uus));

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. koostada stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammid ja riiklikud 
reformikavad üheaegselt, et reformide 
kasvu- ja fiskaalmõju saaks arvestada iga-
aastastes ja mitmeaastastes riiklikes 
eelarvestrateegiates ja –eesmärkides, 
järgides samal ajal siseriiklikke eeskirju 
ja menetlusi (soovitus 1, taane 10);

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. tagada liidu tasandil korraldatava 
stabiilsus- ja lähenemisprogrammide ning 
riiklike reformikavade hindamise suurem 
aruandekohustus ja läbipaistvus 
parlamendi ees, et suurendada üldsuse 
teadlikkust ja vastastikust survet ajal, kui 
tähtsad eelarveotsused on riiklikul 
tasandil veel ettevalmistamisel (soovitus 1 
– taane 14); 

Or. en

Muudatusettepanek 17
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. kehtestada nõue, mille kohaselt 
peavad liikmesriigid esitama täiendavat 
teavet, kui esile kerkib murettekitav 
asjaolu, et elluviidav poliitika võib 
ohustada siseturu või majandus- ja 
rahaliidu nõuetekohast toimimist või 
seada ohtu liidu eelkõige Euroopa 2020. 
aasta strateegias seatud eesmärgid 
(soovitus 1 – taane 17); 

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. Mitte esitada järgmist soovitust:
„algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus/ülemäärase võlakoormuse 
järelevalve menetlus võla tasemete alusel. 
Ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus/ülemäärase võlakoormuse 
järelevalve menetlus, mis hõlmab 
üksikasjalikke korrapäraseid aruandeid 
võla dünaamika ja arengu kohta, 
käivitatakse kõikide liikmesriikide suhtes, 
mille valitsemissektori võla tase ületab 
60% künnist ega vähene rahuldava 
kiirusega. Ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus on n-ö ootel senikaua, kui riik 
täidab oma keskpika tähtajaga 
eelarvealast eesmärki, ja see tühistatakse, 
kui võla tase on langenud alla 60 
protsendi (soovituse 2 taane 1 välja 
jäetud);

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 19
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. Mitte esitada järgmist soovitust: 
„algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi
menetlus/ülemäärase võlakoormuse 
järelevalve menetlus võla tasemete alusel. 
Ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus/ülemäärase võlakoormuse 
järelevalve menetlus, mis hõlmab 
üksikasjalikke korrapäraseid aruandeid

9. suurendada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse / ülemäärase
võlakoormuse järelevalve menetluse 
selgust ja läbipaistvust, rõhutades võla, 
võla ja eelarvepuudujäägi seose ning 
nende dünaamilise arengu olulisust;
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võla dünaamika ja arengu kohta, 
käivitatakse kõikide liikmesriikide suhtes, 
mille valitsemissektori võla tase ületab 
60% künnist ega vähene rahuldava 
kiirusega. Ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus on n-ö ootel senikaua, kui riik 
täidab oma keskpika tähtajaga 
eelarvealast eesmärki, ja see tühistatakse, 
kui võla tase on langenud alla 60 
protsendi.” (soovituse 2 taane 1 välja 
jäetud);

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. kiirendada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlusi, eelkõige 
seoses pakti korduva rikkumisega 
liikmesriikide poolt (soovitus 1 – taane 2 
(uus)); 

Or. en

Muudatusettepanek 21
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. kehtestada riigiti erinev ajakava 
eelarve konsolideerimise kohta, mis peab 
toimuma hiljemalt 2015. aastal, 
eesmärgiga viia kõigi liikmesriikide 
eelarvepuudujäägi tase vastavusse 
stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud 
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nõuetega (soovitus 2 – taane 3 a (uus));

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. kasutada liidu eelarvet, et luua 
õiglased, õigeaegsed ja tõhusad stiimulid 
stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjadest 
kinnipidamiseks, näiteks tingimuslikkuse 
edendamisega ja sellega, et liikmesriikidel 
palutakse suunata vahendid ümber riigi 
rahanduse kvaliteedi parandamiseks, kui 
ülemäärane eelarvepuudujäägi 
eksisteerimine on Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 126 lõike 6 
kohaselt kindlaks tehtud (soovitus 2 –
taane 3 b (uus));

Or. en

Muudatusettepanek 23
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. luua järelevalve- ja muud 
hoiatusmehhanismid, mis hõlmavad 
avalikke hoiatusi liikmesriikidele, kes ei 
ole saavutanud oma keskpika tähtajaga 
eelarvealast eesmärki või ei ole sellele 
lähenenud kokkulepitud kiirusega 
(soovitus 2 – taane 4);

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. luua järelevalvemehhanism, mis 
hõlmab võimalikke hoiatusi ja järjest 
suurenevaid karistusi, nt intressiga 
hoiuseid, liikmesriikidele, kes ebapiisava 
fiskaalpoliitika tõttu ei ole saavutanud 
oma keskpika tähtajaga eelarvealast 
eesmärki või ei ole sellele soodsate 
majandustingimuste puhul lähenenud 
kokkulepitud kiirusega (soovitus 2 – taane 
4); 

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. luua eelnevalt täpsustatud ja ennetavad 
stiimulid, mille kohta peab komisjon 
tegema otsuse, et hõlbustada varajase 
hoiatuse meetmeid ja kohaldada neid järk-
järgult (soovitus 2, taane 7; osaliselt välja 
jäetud),

10. luua eelnevalt täpsustatud ja ennetavad 
stiimulid, mille kohta peab komisjon 
tegema otsuse nõukogust sõltumata, ja 
poolautomaatsed karistused, et hõlbustada 
varajase hoiatuse meetmeid ja kohaldada 
neid järk-järgult; sellised stiimulid või 
karistused peaksid ulatuma rikkujate 
avastamisest ja häbistamisest liidu 
vahendite (struktuuri-, ühtekuuluvus- ja 
ühise põllumajanduspoliitika fondide 
vahendite) ajutise külmutamiseni ning 
ELi fondidest makstavate toetuste alalise 
kaotuse ja/või rahatrahvideni; 
liikmesriigid, kellele sellised karistused on 
määratud, peaksid olema kohustatud 
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katma külmutatud või kaotatud liidu 
toetused oma riigieelarvest (soovitus 2, 
taane 7);

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. täpsustada õiguslike vahenditega 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
protokollis nr 12 liikmesriikidele 
sätestatud kohustus, nende 
eelarvemenetlused võimaldavad täita 
aluslepingutest tulenevaid 
eelarvedistsipliini kohustusi (soovitus 2, 
taane 7 a (uus));

Or. en

Muudatusettepanek 27
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. teha vajalikud muudatused 
komisjonisiseses otsustamismenetluses, et 
tagada kõnealuste ennetavate karistuste 
tõhus ja kiire rakendamine (soovitus 2, 
taane 9, osaliselt välja jäetud);

11. teha vajalikud muudatused 
komisjonisiseses otsustamismenetluses, et 
tagada kõnealuste ennetavate karistuste ja 
stiimulite tõhus ja kiire rakendamine
(soovitus 2, taane 9, osaliselt välja jäetud);

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. luua euroalapõhine tugevdatud 
järelevalve raamistik, milles keskendutakse 
ülemäärastele makromajanduslikele 
erinevustele, hindade konkurentsivõimele, 
reaalsetele vahetuskurssidele, 
laenukoormuse kasvule ja jooksevkonto 
arengutele asjaomastes liikmesriikides, 
investeeringutele teadus- ja 
arendustegevusse protsendina SKPst, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele, 
kolmanda ja teise taseme hariduse 
saavutamise määrale ning vaesuse 
vähendamisele (soovitus 3, taane 1);

12. luua euroalapõhine tugevdatud 
järelevalve raamistik, milles keskendutakse 
ülemäärastele makromajanduslikele 
erinevustele, hindade konkurentsivõimele, 
reaalsetele vahetuskurssidele, 
laenukoormuse kasvule ja jooksevkonto 
arengutele asjaomastes liikmesriikides, 
investeeringutele teadus- ja 
arendustegevusse protsendina SKPst, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele, 
kolmanda ja teise taseme hariduse 
saavutamise määrale ning vaesuse 
vähendamisele. Sel eesmärgil kehtestada 
euroala liikmesriikidele diferentseeritud 
tulemustabel, kaasa arvatud eelkõige 
konkreetsed häirekünnised seoses 
reaalsete efektiivsete vahetuskursside 
muutuste analüüsiga, samuti konkreetsed 
jõustamismehhanismid (karistused ja 
stiimulid) ülemäärase 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
tasandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. luua euroalapõhine tugevdatud 
järelevalve raamistik, milles keskendutakse 
ülemäärastele makromajanduslikele 
erinevustele, hindade konkurentsivõimele, 
reaalsetele vahetuskurssidele, 

12. luua euroalapõhine tugevdatud 
järelevalve raamistik, milles keskendutakse 
ülemäärastele makromajanduslikele 
erinevustele, hindade konkurentsivõimele, 
reaalsetele vahetuskurssidele, 
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laenukoormuse kasvule ja jooksevkonto 
arengutele asjaomastes liikmesriikides,
investeeringutele teadus- ja 
arendustegevusse protsendina SKPst, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele, 
kolmanda ja teise taseme hariduse 
saavutamise määrale ning vaesuse 
vähendamisele (soovitus 3, taane 1);

laenukoormuse kasvule ja jooksevkonto 
arengutele asjaomastes liikmesriikides
ning investeeringutele teadus- ja 
arendustegevusse protsendina SKPst
(soovitus 3, taane 1);

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. Mitte esitada järgmist soovitust: 
„tugevdada eurorühma esimehe 
kantseleid ja sekretariaati” (soovituse 3 
taane 3 välja jäetud);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. Mitte esitada järgmist soovitust: 
„tugevdada eurorühma esimehe 
kantseleid ja sekretariaati” (soovituse 3 
taane 3 välja jäetud);

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 32
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 14 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14 a. luua ühe aasta jooksul viimase 
abinõuna alaline Euroopa valuutafond 
kui laenuvõtmise ja –andmise viimane 
mehhanism, mis rajaneb olemasolevatel 
kogemustel (Euroopa finantsstabiilsuse 
tagamise vahend, Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanism, Euroopa 
maksebilansi instrument), millel on selged 
otsustamismenetluse, rahastamise, 
laenude tingimuslikkuse ja järelevalve 
eeskirjad (soovitus 4 – taane 1);

Or. en

Muudatusettepanek 33
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. luua kiiresti Euroopa võlaamet, 
koondades osa liikmesriikide riigivõlast 
ühisesse süsteemi, millel oleks 
vastastikune garantii ja mis emiteeriks 
uued võlakirjad ühtse intressimääraga, 
vähendades nii nt Kreeka puhul esinenud 
spekulatiivsete rünnakute ohtu. 
Kõnealune amet võiks samuti emiteerida 
kollektiivseid riigivõlakirju (pikaajalised 
eurovõlakirjad), et rahastada teatavaid 
Euroopa investeerimisprojekte, ideaalis 
ELi eelarvest;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. luua kiiresti Euroopa võlaamet, 
koondades osa liikmesriikide riigivõlast 
ühisesse süsteemi, millel oleks 
vastastikune garantii ja mis emiteeriks 
uued võlakirjad ühtse intressimääraga, 
vähendades nii nt Kreeka puhul esinenud 
spekulatiivsete rünnakute ohtu. 
Kõnealune amet võiks samuti emiteerida 
kollektiivseid riigivõlakirju (pikaajalised 
eurovõlakirjad), et rahastada teatavaid 
Euroopa investeerimisprojekte, ideaalis 
ELi eelarvest (soovitus 4, uus taane);

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 15 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 a. koostada teostatavushinnang (laad, 
riskid ja eelised) pikaajalise süsteemi 
loomise kohta, mille alusel liikmesriigid 
võivad osaleda ühiste riigi võlakirjade 
emiteerimisel, kui nad täidavad etteantud 
konkreetseid kriteeriume (soovitus 5, 
taane 1);

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 15 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15 a. paluda komisjonil kaaluda Euroopa 
valuutafondi loomist, et täiendada 
stabiilsuse ja kasvu pakti rolli 
liikmesriikide eelarveolukorra 
kontrollimisel. Fondi võiks rahastada 
euroalasse kuuluvate liikmesriikide 
proportsionaalsetest sissemaksetest 
vastavalt nende SKPle ning riigivõla ja 
eelarve puudujäägi suuruse alusel 
määratud trahvidest. Liikmesriigid võiksid 
paluda fondilt abi vastavalt 
sissemaksetele, mida nad on sinna teinud;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
António Fernando Correia De Campos

Arvamuse projekt
Lõige 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. tugevdada liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
tihedas koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga, et vähendada 
struktuurilisi nõrkusi ja suurendada 
nõrgemate majandus- ja äärepoolseimate 
piirkondade konkurentsivõimet (soovitus 5, 
taane 2);

16. pidades silmas Euroopa 2020. aasta 
eesmärke, tugevdada ja ajakohastada liidu 
ühtekuuluvuspoliitikat tihedas koostöös 
Euroopa Investeerimispangaga, et 
vähendada struktuurilisi nõrkusi ja 
suurendada nõrgemate majandus- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
konkurentsivõimet eelkõige seeläbi, et 
hõlbustatakse VKEde 
rahastamisvajaduste rahuldamist ja nende 
edukat osalemist siseturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. tugevdada liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
tihedas koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga, et vähendada 
struktuurilisi nõrkusi ja suurendada 
nõrgemate majandus- ja äärepoolseimate 
piirkondade konkurentsivõimet (soovitus 5, 
taane 2);

16. tugevdada liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
tihedas koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga, et vähendada 
struktuurilisi nõrkusi ja suurendada 
nõrgemate majandus- ja äärepoolseimate 
piirkondade konkurentsivõimet (soovitus 5, 
taane 2) eelkõige seeläbi, et hõlbustatakse 
VKEde rahastamisvajaduste rahuldamist 
ja nende pääsu siseturule;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. tugevdada liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
tihedas koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga, et vähendada 
struktuurilisi nõrkusi ja suurendada 
nõrgemate majandus- ja äärepoolseimate 
piirkondade konkurentsivõimet;

16. tugevdada liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
tihedas koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga, et vähendada 
struktuurilisi nõrkusi ja suurendada 
nõrgemate majandus- ja äärepoolseimate 
piirkondade konkurentsivõimet eelkõige 
seeläbi, et hõlbustatakse VKEde 
rahastamisvajaduste rahuldamist ja nende 
pääsu siseturule;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega (soovitus 5, uus 
taane).

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega. Arvestades, et 
maksukoostöö on majandushalduse 
nurgakivi, luua kõrgetasemeline 
maksupoliitika rühm, mida juhiks 
komisjon ja mille ülesandeks oleks 
töötada välja strateegiline ja 
pragmaatiline lähenemine liidu 
maksupoliitikaküsimustele, pöörates 
samal ajal erilist tähelepanu 
maksupettuse vastu võitlemisele, 
uuendada äriühingute maksustamise 
juhendit, kasutades ulatuslikumalt 
riigiabi menetlusi ebaõiglase 
maksukonkurentsi vastu, võttes vastu 
laiendatud kohaldamisalaga hoiuste
intresside maksustamise direktiivi, kus 
automaatne teabevahetus oleks üldine 
reegel, laiendada ja süvendada 
keskkonnamaksustamist, hõlbustada 
juriidilise isiku tulumaksu ühise 
konsolideeritud maksubaasi vastuvõtmist, 
püüdes viia maksumäärad miinimumini, 
ja kasvu tõhustavate maksureformide 
vastuvõtmist, kehtestades ühtlasi liidu 
tasandil finantstehingute maksu. 
(Soovitus 5, uus taane).

Or. en

Muudatusettepanek 41
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 18
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega. (Soovitus 5, uus 
taane).

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude koordineerimisega, eelkõige 
juriidilise isiku tulumaksu ühise 
konsolideeritud maksubaasi kehtestamise 
kaudu (soovitus 5, uus taane).

Or. en

Muudatusettepanek 42
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Lõige 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega.

18. jätkata jõupingutusi seoses juriidilise 
isiku tulumaksu miinimumtaseme 
kehtestamisega liidus ning jätkata 
jõupingutusi kokkuleppe saavutamiseks 
juriidilise isiku tulumaksu ühise 
konsolideeritud maksubaasi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Alan Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega (soovitus 5, uus 
taane).

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega, märkides, et see 
saavutatakse kõige paremini 
vabatahtlikkuse alusel (soovitus 5, uus 
taane).

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude ühtlustamisega (soovitus 5, uus 
taane).

18. jätkata jõupingutusi seoses ELi 
maksude koordineerimisega (soovitus 5, 
uus taane).

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 18 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18 a. tagada paralleelselt riiklike eelarvete 
ajakavade lähendamisega ja Euroopa 
semestri raames parem koordineerimine 
Euroopa Parlamendi ja riiklike 
parlamentide töö vahel, arvestades 
Euroopa Parlamendi suurenenud 
eelarvepädevust. Nõukogu ja komisjon 
peaksid Euroopa Parlamendiga 
konsulteerima üldiste majanduspoliitiliste 
suuniste, tööhõivesuuniste ja riiklikes 
reformikavades kasutatavate näitajate 
küsimuses. 

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 18 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18 a. Vastu võetav õigusakt peaks 
tugevdama komisjoni (Eurostati) volitusi 
riigi rahanduse olukorda käsitlevate 
aruannetega seotud riikliku statistika 
kontrollimisel (soovitus 7).

Or. en


