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Robert Goebbels
Majanduspoliitika üldsuunised

Resolutsiooni ettepanek

põhjendus B

B. arvestades, et Lissaboni strateegia nõuab kõikide olemasolevate vahendite, eelkõige 
majanduspoliitika üldsuuniste kasutuselevõtmist, finantsperspektiivi nõuetekohast 
rakendamist ning stabiilsuspakti reformimist viisil, mis tagaks ühekorraga nii 
stabiilsuse kui ka majanduskasvu;
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põhjendus D

D. arvestades, et ülemäärane eelarvepuudujääk mõnedes liikmesriikides ei ole 
põhjustatud ainult vajadusest struktuurireformide järele, kuivõrd ka nendel 
liikmesriikidel, kes on sellised reformid läbi viinud, on eelarve tasakaaluga 
probleeme; et mõned suured liikmesriigid seisavad silmitsi olulise sisenõudluse 
puudujäägiga, samas kui väiksemad liikmesriigid sõltuvad rohkem välisnõudlusest; 
tõdeb, et hoolimata ülemäärasest eelarvepuudujäägist on euro väärtus teiste 
valuutade suhtes järsult tõusnud ja Euroopa Keskpank on saanud intressimäärasid 
hoida ajalooliselt madalal tasemel; et Euroopa peamiseks probleemiks pole mitte 
stabiilsuse, vaid majanduskasvu puudumine;
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Lõige 1

1. avaldab kahetsust Lissaboni strateegia rakendamise märkimisväärse ajakavast 
mahajäämise üle (kustutatud), mille peamiseks põhjuseks on eesmärkide paljusus;  
avaldab heameelt kesksete prioriteetide määratlemise üle Wim Koki juhitud töörühma 
poolt; kutsub liikmesriike üles nimetatud prioriteete oma seadusloomesse kindlasti üle 
võtma; innustab komisjoni keskendama jõupingutusi sellele valdkonnale; leiab, et 
majanduspoliitika üldsuunised 2003–2005 ei ole jõudnud liikmesriikide 
majanduspoliitikasse; palub Euroopa Komisjonil analüüsida liikmesriikide 
majandustulemusi ja teha nendest järeldused;  soovitab töökohtade loomise eesmärgil 
pöörata suuremat tähelepanu tervele konkurentsile, mis soodustaks majanduskasvu, 
ja (kustutatud) konkurentsivõime (kustutatud) tõstmisele;

Or. fr



AM\556895ET.doc PE 354.205v00

ET ET

17.2.2005 A6-0026/9

MUUDATUSETTEPANEK 9
Muudatusettepaneku esitajad: Robert Goebbels ja Ieke Van Den Burg fraktsiooni PSE nimel

Raport A6-0026/2005
Robert Goebbels
Majanduspoliitika üldsuunised

Resolutsiooni ettepanek

Lõige 4

4. nendib, et Euroopa Keskpank on ja jääb täielikult iseseisvaks; leiab, et rahapoliitika 
sõltumatus nõuab vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 4 
"niisuguse majanduspoliitika kasutuselevõttu, mis rajaneb liikmesriikide 
majanduspoliitika tihedal koordineerimisel"; peab vajalikuks tihendatud koostööd 
kitsamalt eurorühma ja laiemalt majandus- ja rahandusministrite nõukogu raames; 
soovitab esimese sammuna kooskõlastada eurotsooni liikmesriikide 
majandusprognoosid, mille põhjal töötatakse välja eelarvekavad, ja eelarvete ajakavad, 
võttes arvesse majanduspoliitika üldsuuniste ja tööhõivesuuniste väljatöötamise 
ajakava;
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Lõige 6

6. leiab, et kõikide majanduslike ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks ning 
demograafilise arengu tagajärgede leevendamiseks (eelkõige pensioni- ja 
tervisekaitsesüsteemide puhul) vajaliku majanduskasvu esilekutsumiseks ei piisa 
üksnes tootlikkuse suurendamisest ning et struktuurireformide elluviimine ei saa 
asendada makromajanduspoliitikat;
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