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Resolutsiooni ettepanek 

Lisa: Soovitus 2.11: ELi vahendite täieliku kasutuselevõtu kohta 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Parlament on seisukohal, et iga-
aastasel majanduskasvu analüüsil 
põhinevate, Euroopa Ülemkogus 
heakskiidetavate poliitiliste juhiste eesmärk 
peaks olema järgmine.  

liikmesriigid peaksid struktuurifonde täiel 
määral ära kasutama, et suurendada 
tööalast konkurentsivõimet, võidelda 
tulemuslikult noorte töötuse, struktuurse ja 
pikaajalise töötusega ja saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid. 

nõuab, et ühtekuuluvusfondidest tuleks 
2014–2020 programmitöö perioodiks 
eraldada vähemalt 25% ESFile; 

Euroopa Parlament on seisukohal, et iga-
aastasel majanduskasvu analüüsil 
põhinevate, Euroopa Ülemkogus 
heakskiidetavate poliitiliste juhiste eesmärk 
peaks olema järgmine.  

liikmesriigid peaksid struktuurifonde täiel 
määral ära kasutama, et suurendada 
tööalast konkurentsivõimet, võidelda 
tulemuslikult noorte töötuse, struktuurse ja 
pikaajalise töötusega ja saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid; 

kutsub komisjoni üles uurima, kuidas 

suurendada struktuurifondide 

kaasrahastamise määra kõrgeima 

tööpuudusega liikmesriikide puhul, et 

aidata neil tasakaalustada riikliku 

poliitika manöövreid, ning abistada neid 

aktiivse tööturupoliitika rahastamisel; 

kutsub komisjoni üles kaaluma selle jaoks 

lisavahendite leidmist muudest 

rahastamisallikatest;  

nõuab, et ühtekuuluvusfondidest tuleks 
2014–2020 programmitöö perioodiks 
eraldada vähemalt 25% ESFile; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Soovitus 8 a: 

Bilansi kohandamise kohustuse ja 

makromajanduslike tasakaalutuste 

vähendamise kohta 

 

kutsub komisjoni üles tagama, et tema 

soovitustes oleksid bilansi kohandamise 

kohustused puudu- ja ülejäägiga riikide 

vahel võrdselt jaotatud, et vähendada 

ELis ja eriti eurotsoonis sisemisi 

tasakaalutusi; kohandamine ei tohi 

tugineda ainuüksi eelarvepuudujäägiga 

riikidele; ka ülejäägiga riigid peavad 

võtma meetmeid oma isemise nõudluse 

elavdamiseks, eelkõige töötasu 

reguleerimise teel;   

Or. en 

 
 


