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Resolutsiooni ettepanek

Põhjendus B

B. arvestades, et eelmisel kümnendil oli ELi majanduskasv oluliselt väiksem selle 
võimalikust tasemest, vähenedes mitte ainult erasektori vaid ka riiklike investeeringute 
osas, langedes 1970ndate alguse 4%lt SKTst 2,4%ni eurotsoonis; arvestades, et SKT 
kasvumäär jäi eurotsoonis taas kord prognoosidest madalamaks muuhulgas ka 
struktuurireformide läbiviimata jätmise ja tootlike investeeringute vähesuse tõttu 
paljudes liikmesriikides;

Justification

By the definition the growth of economy is driven mainly by the growth in productivity 
consequently only investment done in an efficient manner can stimulate growth.
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Lõige 4

4. märgib, et majanduslike muudatustega toimetulek Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 
avaldas mõnedes uutes liikmeriikides tugevat mõju eelarvepuudujäägile ja riigivõla 
tasemele; leiab, et auahnemad maksureformid koos struktuurireformidega on 
vajalikud selleks, et luua rohkem stiimuleid tööhõive suurendamiseks ja 
investeeringuteks suuremasse tootlikkusse; 

Justification

Structural fiscal and other reforms are required to ensure a stable base of revenues that 
would allow the funding of legitimate cohesion expenditures.
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Lõige 4a (uus)

4a. peab sobivaks maksude alandamist, korvates tulude vähenemise tõhusama 
maksukogumisega; usub, et kõrged maksumäärad ei ole ühitatavad vajadusega 
kaasata suuremat osa elanikkonnast tööjõu hulka ja jääda konkurentsivõimeliseks 
rahvusvahelistel turgudel, kuna madalapalgalised majandused suurendavad 
konkurentsi; 

Justification

The authorities have been rightly concerned about the decline in revenue that would result 
from a decrease in the rate. However, the recent experience in other countries that have 
lowered rates, moreover, suggests that the revenue decline need not be large if a concurrent 
effort at enforcement leads to greater tax compliance.

Or. en



AM\556924ET.doc PE 354.204v01.00

ET ET

16.2.2005 A6-0025/4

MUUDATUSETTEPANEK 4
Muudatusettepaneku esitaja: Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel

Raport A6-0025/2005
Othmar Karas
Avaliku sektori rahandus Euroopa majandus- ja rahaliidus (2004)

Resolutsiooni ettepanek

Lõige 7

7. rõhutab täpsemate ja ühtsustatumate määratluste, arvestusmeetodite ja 
menetluskordade (mis tuleb avaldada metodoloogiliste suuniste käsiraamatus) osas 
parandatud eelarvestatistika tähtsust ja tervitab Euroopa Komisjoni algatust esitada 
ettepanekud riiklike statistikaasutuste sõltumatuse, ühtsuse ja kvaliteedi 
miinimumstandardite kohta ning Eurostati pädevuse suurendamise kohta 
liikmesriikide edastatud andmete kooskõlastamisel, jälgimisel ja kohapealse kontrolli 
läbiviimisel;

Justification

The prompt preparation of methodological guidelines will insure the comparability of the 
national data and significantly improve the quality of the statistical aggregates. Manual of 
budgetary statistics would also be useful for students from different EU countries. 
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9. rõhutab maksuhalduse jätkuva parandamise ja tõhusa maksukogumise süsteemi 
loomise vajadust, et luua soodsad tingimused ettevõtete tegevusele ühtsel turul, 
edendada ettevõtluskultuuri ja soodustada ettevõtete asutamist;

Justification

The business environment remains challenging for small and medium enterprises, who still 
have to deal with complex and time-consuming tax collection regulations, which differ across 
the EU.
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