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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. Volitus, milles viidatakse Monti aruandele1 ja parlamendi resolutsioonile ühtse turu 
loomise kohta2;

2. arvestades, et säästev majanduskasv on majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse eeltingimus 
(põhjendus E);

3. arvestades, et igasugune majandusliku järelevalve ja juhtimise täiustamine peab põhinema 
täpsel, usaldusväärsel ja võrreldaval statistikal vastava liikmesriigi majanduspoliitika ja 
majandusliku seisundi kohta (põhjendus I);

4. arvestades, et tuleb tugevdada lühiajaliste, keskpika perioodi ja pikaajaliste avaliku sektori 
investeeringute sidusust, ning arvestades, et kõnealuseid eelkõige infrastruktuuri tehtavaid 
investeeringuid tuleb kasutada tõhusalt ja eraldada Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamiseks eelkõige teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja hariduse 
osas, et suurendada konkurentsivõimet, tõsta tootlikkust, luua töökohti ja tugevdada 
ühtset turgu (põhjendus M);

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

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);

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);

7. luua ühiseeskirjad majanduspoliitika üldsuuniste aktiivsemaks kasutamiseks, mis on 
                                               
1

„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.
2 P7_TA(2010)0186.
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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, viimane osa välja jäetud);

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);

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);

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);

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

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);

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

14. luua programm, et vähendada kahjusid ja tagada finantsvaldkonna taastumine 
äärmuslike asjaolude korral, kui võib oodata kõrgeid riske (soovitus 4, pealkiri);

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);

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

17. tugevdada ühtset turgu e-kaubanduse ja riikidevahelise kaubanduse edendamise abil, 
lihtsustada veebipõhist maksekorda ning ühtlustada maksuvahendeid, et tugevdada 
tarbijate usaldust Euroopa majanduse vastu (soovitus 5, uus taane);

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


