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Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. nõuab maksustamise ulatuslikumat 

üleviimist tööjõult mujale, kusjuures selle 

üle tuleb otsustada riiklikul tasandil, 

tagades samas sotsiaalkaitsesüsteemide 

kestlikkuse; 

18. nõuab maksubaasi laiendamist, et 

maksukoormus saaks tööjõu ja kapitali 

vahel õiglasemalt jaguneda ning et 

vähendada praegust maksualast 

ebavõrdsust VKEde ja suurettevõtjate 

vahel ning oluliselt suurendada otseste 

maksude osakaalu maksusüsteemides 

kaudsete maksude arvel, taotledes sellega 

suuremat õiglust; nõuab seetõttu 

maksukoormuse ulatuslikumat üleviimist 

töötulult ettevõtete kasumile, 

kapitalitulule, varamaksule ja 

kapitalikasumile ning nõuab, et 

liikmesriikide maksusüsteemid muudetaks 

tõeliselt progressiivseks; 

Or. en 



 

AM\1087299ET.doc  PE576.637v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.2.2016 A8-0030/32 

Muudatusettepanek  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs 

2015/2285(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. rõhutab vastutustundliku, 

majanduskasvu soodustava eelarvepoliitika 

vajalikkust, kus tagatakse võlgade 

jätkusuutlikkus ja võetakse arvesse 

majandustsüklit ning investeerimise 

puudujääki, austades samas kodanike 

sotsiaalseid õigusi; tuletab meelde, et osa 

liikmesriikide väga suur võlakoormus 

kujutab endast tõsist ohtu euroala 

võimalike tulevaste vapustuste korral; 

rõhutab, et riikides, kus valitsemissektori 

võla suhe SKPsse on kõrge, tuleb 

suurendada jõupingutusi riigi rahanduse 

tugevdamiseks ja majanduskasvu 

ergutamiseks, et suunata need riigid võla 

kestliku vähendamise teele; 

20. rõhutab vastutustundliku, 

majanduskasvu soodustava eelarvepoliitika 

vajalikkust, kus tagatakse võlgade 

jätkusuutlikkus, võetakse arvesse 

majandustsüklit ning investeerimise 

puudujääki ning võimaldatakse 

eelarvepoliitilist manööverdamisruumi, et 

kaitsta kodanike sotsiaalseid õigusi; tuletab 

meelde, et osa liikmesriikide väga suur 

võlakoormus kujutab endast tõsist ohtu 

euroala võimalike tulevaste vapustuste 

korral; rõhutab, et riikides, kus 

valitsemissektori võla suhe SKPsse on 

kõrge, tuleb suurendada jõupingutusi riigi 

rahanduse tugevdamiseks majanduskasvu 

ja töökohtade loomise kaudu, et suunata 

need riigid võla kestliku vähendamise 

teele; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. nõuab majanduskasvu edendavaid 

poliitikameetmeid, mille puhul austatakse 

sotsiaalseid õigusi; juhib tähelepanu 

ohule, mida võib põhjustada mõne 

liikmesriigi väga suur võlakoormus 

euroala võimalike tulevaste vapustuste 

korral; nõuab seetõttu nendes riikides 

võla restruktureerimist, et vähendada 

avaliku ja erasektori võlga jätkusuutliku 

tasemeni; juhib tähelepanu hukatuslikele 

tagajärgedele, mis on kokkuhoiupoliitikal, 

mille kaudu on eelarve konsolideerimise 

strateegiad ohustanud avaliku sektori 

investeeringuid, riigi sotsiaalseid 

ülesandeid ja majanduskasvu; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. nõuab tungivalt stabiilsuse ja kasvu 

pakti rakendamist ja ühtlasi selle 

kehtivate paindlikkusklauslite täielikku 

kasutamist kooskõlas komisjoni 13. 

jaanuari 2015. aasta teatisega 

(COM(2015)0012), muu hulgas selleks, et 

toetada ulatuslikumaid investeeringuid ja 

struktuurireforme ning lahendada 

julgeolekuohtude ja pagulasvoogudega 

seotud probleeme; 

21. rõhutab, et stabiilsuse ja kasvu pakt 

tuleb kiiresti tühistada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. rõhutab, et arvestades euroalal 

valitsevat suurt vastastikust sõltuvust ning 

rahapoliitika ühtsust, kujutab euroala 

endast majandusüksust, kus tuleb edendada 

lähenemist parimate tulemuste 

saavutajatele ning toetada seda 

liikmesriikide poliitika suurema 

kooskõlastamisega; rõhutab, kui tähtis on 

kõigi liikmesriikide valitsuste tõhustatud 

tegevus, et rakendada oma riikides 

majandusreforme ja investeeringuid, mis 

on vajalikud, et vähendada 

makromajanduslikku tasakaalustamatust 

ning vältida riikliku poliitika negatiivse 

mõju ülekandumist teistele 

liikmesriikidele; nõuab seega nende 

makromajandusliku tasakaalustamatuse ja 

ülekanduva mõju ilmingute põhjalikku 

hindamist, et täiendada iga riigi nõrkade 

kohtade hindamist ja makromajanduslikku 

dialoogi; nõuab täielikku kooskõla euroala 

soovituse ja riigipõhiste soovituste vahel; 

25. rõhutab, et arvestades euroalal 

valitsevat suurt vastastikust sõltuvust ning 

rahapoliitika ühtsust, kujutab euroala 

endast majandusüksust, kus tuleb edendada 

lähenemist ning toetada seda liikmesriikide 

poliitika suurema kooskõlastamisega; 

rõhutab, kui tähtis on kõigi liikmesriikide 

valitsuste tõhustatud tegevus, et rakendada 

oma riikides majandusreforme ja 

investeeringuid, mis on vajalikud, et 

vähendada makromajanduslikku 

tasakaalustamatust ning vältida riikliku 

poliitika negatiivse mõju ülekandumist 

teistele liikmesriikidele, eelkõige 

jooksevkonto püsiva ülejäägi kaudu; 

nõuab seega nende makromajandusliku 

tasakaalustamatuse ja ülekanduva mõju 

ilmingute põhjalikku hindamist, et 

täiendada iga riigi nõrkade kohtade 

hindamist ja makromajanduslikku dialoogi; 

nõuab täielikku kooskõla euroala soovituse 

ja riigipõhiste soovituste vahel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. märgib, et kuigi euroala suur 

jooksevkonto ülejääk on teretulnud märk 

euroala välise konkurentsivõime kohta, 
annab selle praegune tase tunnistust ka 

siseinvesteeringute puudujäägist, mis on 

majanduskasvule ja tööhõivele kahjulik; on 

seisukohal, et tugevam sisenõudlus oleks 

kasulikum nii euroala jätkusuutliku 

majanduskasvu seisukohalt kui ka 

globaalsest vaatepunktist; on teadlik 

asjaolust, et mõnede liikmesriikide 

jooksevkonto ülejäägiga kaasneb 

positiivne ülekanduv mõju kogu 

väärtusahela ulatuses, mis võib mitmel eri 

moel kasuks tulla mõnedele teistele 

liikmesriikidele; tunnustab ka ühisraha 

rolli selles, et konkurentsivõimelisemad 

riigid on suutnud säilitada suurt ülejääki 

võrreldes ülejäänud maailmaga; väljendab 

heameelt seoses komisjoni 2016. aasta 

talvises prognoosis tehtud järeldusega, et 

mõnede liikmesriikide majanduskasv 2015. 

aastal oli tingitud peamiselt sisenõudlusest; 

peab oluliseks, et suurema jooksevkonto 

ülejäägiga liikmesriigid jätkaksid 

sisenõudluse suurendamist nii omaenda 

kui ka üldise kasu nimel; samal ajal kutsub 

vähem konkurentsivõimelisi liikmesriike 

tõhusalt rakendama struktuurireforme ja 

kvaliteetseid investeeringuid oma 

28. on mures euroala jooksevkonto suure 

ülejäägi pärast, mis annab tunnistust 

siseinvesteeringute puudujäägist, mis on 

majanduskasvule ja tööhõivele kahjulik; on 

seisukohal, et tugevam sisenõudlus oleks 

kasulikum nii euroala jätkusuutliku 

majanduskasvu seisukohalt kui ka 

globaalsest vaatepunktist; tunnustab ka 

ühisraha rolli selles, et 

konkurentsivõimelisemad riigid on suutnud 

säilitada suurt ülejääki võrreldes ülejäänud 

maailmaga; rõhutab, et naabri arvel 

elamise poliitika, mis toetub suurele 

jooksevkonto ülejäägile ja ekspordist 

kantud majanduskasvule ning mida 

järgivad näiteks Hiina ja Saksamaa, 

kahjustab ülemaailmset majandust ega 

ole euroala huvides; väljendab heameelt 

seoses komisjoni 2016. aasta talvises 

prognoosis tehtud järeldusega, et mõnede 

liikmesriikide majanduskasv 2015. aastal 

oli tingitud peamiselt sisenõudlusest; peab 

oluliseks, et suurema jooksevkonto 

ülejäägiga liikmesriigid suurendaksid 

sisenõudlust nii omaenda kui ka üldise 

kasu nimel; samal ajal kutsub vähem 

konkurentsivõimelisi liikmesriike 

rakendama kvaliteetseid investeeringuid 

oma majanduse moderniseerimiseks ning 

pikaaegsete investeeringute jaoks 
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majanduse moderniseerimiseks ning 

pikaaegsete investeeringute jaoks 

jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna 

rajamiseks kooskõlas strateegiaga 

„Euroopa 2020“; on seisukohal, et see on 

parim viis makromajandusliku 

tasakaalustamatuse vähendamiseks 

liikmesriikides, samas kui riigisisene 

devalveerimine kahandaks nõudlust ja 

aeglustaks majanduskasvu kogu euroalal; 

jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna 

rajamiseks; on seisukohal, et see on parim 

viis makromajandusliku 

tasakaalustamatuse vähendamiseks 

liikmesriikides, samas kui riigisisene 

devalveerimine kahandaks nõudlust ja 

aeglustaks majanduskasvu kogu euroalal; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Suurema demokraatliku vastutusega 

tulemuslikum Euroopa poolaasta 

Euroopa poolaasta tühistamine 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. taunib riigipõhiste soovituste 

puudulikku rakendamist ning on 

seisukohal, et paremaks rakendamiseks 

on vaja selgemalt sõnastada Euroopa 

tasandi prioriteedid ja suurendada riigi 

tasandil tõelist avalikku arutelu, poliitilist 

tahet ja pühendumust, mis suurendaks 

asjakohasust ja isevastutust; väljendab 

seoses sellega heameelt komisjoni liikmete 

visiitide üle liikmesriikidesse, et arutleda 

Euroopa poolaasta protsessi ja sellega 

seotud dokumentide üle;  

33. on arvamusel, et riigipõhised 

soovitused on jõhkralt vastuolus 

liikmesriikide inimeste ja töötajate 

suveräänse demokraatliku õigusega oma 

riigi tuleviku üle otsustada; sellega seoses 

mõistab hukka võltsmure demokraatliku 

vastutuse ja legitiimsuse pärast, kui 

tegelik mure on riigipõhiste soovituste 

rakendamise taseme tõus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. nõuab, et põhiprioriteetidele 

keskenduvate riigipõhiste soovituste 

andmisel jälgitaks, et käsitletakse kõiki 

olulisi ülesandeid, mh vajadust vältida 

võlakriisi kordumist ning vajadust 

suurendada konkurentsivõimet, 

majanduskasvu ja tööhõivet, võttes 

arvesse strateegia „Euroopa 2020“ 

eesmärke; 

34. nõuab tungivalt, et Euroopa poolaasta, 

sealhulgas riigipõhised soovitused, 

häiremehhanismi aruanne ja iga-aastane 

majanduskasvu analüüs, tühistataks ning 

kaotataks majanduse juhtimist käsitleva 

kuue seadusandliku akti pakett, 

majanduse juhtimist käsitleva kahe 

seadusandliku akti pakett, stabiilsuse ja 

kasvu pakt, majandus- ja rahaliidu 

stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 

leping ning strateegia „Euroopa 2020“; 

Or. en 
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Punkt 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. rõhutab, kui oluline on, et 

parlamentides arutataks riikide kohta 

koostatud aruandeid ja riigipõhiseid 

soovitusi ning hääletataks nii riiklike 

reformikavade kui ka riiklike lähenemis- 

või stabiilsusprogrammide üle; kutsub 

liikmesriike üles kaasama struktureeritud 

viisil sotsiaalpartnereid, kohalikke ja 

piirkondlikke ametiasutusi ja muid 

asjaomaseid sidusrühmi, kasutades selleks 

ära riikide kohta koostatud aruannete 

varajast avaldamist; rõhutab, et 

sotsiaalpartnerite roll palgakujunduses on 

asendamatu ning nende roll laiemates 

majandusaruteludes peaks olema 

ülioluline, eriti mis puudutab tootlikkuse 

edendamist; nõuab ühtlasi liikmesriikide 

parlamentide tugevamat koostööd Euroopa 

Parlamendiga; 

37. rõhutab, kui oluline on, et 

parlamentides arutataks riikide kohta 

koostatud aruandeid ja riigipõhiseid 

soovitusi ning hääletataks nii riiklike 

reformikavade kui ka riiklike lähenemis- 

või stabiilsusprogrammide üle; kutsub 

liikmesriike üles kaasama struktureeritud 

viisil sotsiaalpartnereid, kohalikke ja 

piirkondlikke ametiasutusi ja muid 

asjaomaseid sidusrühmi, kasutades selleks 

ära riikide kohta koostatud aruannete 

varajast avaldamist; rõhutab, et 

sotsiaalpartnerite roll palgakujunduses on 

asendamatu ning nende roll laiemates 

majandusaruteludes peaks olema 

ülioluline, eriti mis puudutab tootlikkuse 

edendamist; nõuab ühtlasi liikmesriikide 

parlamentide tugevamat koostööd Euroopa 

Parlamendiga; otsustab tugevdada oma 

rolli seoses kohandamisprogrammide 

rakendamise kontrolliga ning asjakohase 

aruandluse ja kõigi osalistega tõelise ja 

avatud dialoogi tagamisel; 

Or. en 



 

AM\1087299ET.doc  PE576.637v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.2.2016 A8-0030/41 

Muudatusettepanek  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs 

2015/2285(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. palub komisjonil viia lõpule 

mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamine, nagu lepiti kokku 2013. 

aasta juunis vastu võetud poliitilises 

kokkuleppes Euroopa Parlamendi, 

komisjoni ja nõukogu vahel; rõhutab, et 

ELi aastatel 2009‒2014 tabanud finants- ja 

humanitaarkriis tõi ilmsiks kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku 

puudulikkuse; rõhutab samas vajadust viia 

läbi ulatuslik ELi finantsplaneerimise 

reform, milles võetakse kõikehõlmavalt 

arvesse olemasolevate instrumentide 

eesmärke, rahastamist ja kestust; 

45. palub komisjonil viia lõpule 

mitmeaastase finantsraamistiku 

läbivaatamine, nagu lepiti kokku 2013. 

aasta juunis vastu võetud poliitilises 

kokkuleppes Euroopa Parlamendi, 

komisjoni ja nõukogu vahel; rõhutab, et 

ELi aastatel 2009‒2014 tabanud finants- ja 

humanitaarkriis tõi ilmsiks kehtiva 

mitmeaastase finantsraamistiku 

puudulikkuse; nõuab, et EL ja 

liikmesriigid hakkaksid lõpuks tegelema 

tõelise lähenemispoliitikaga, mille alus on 

sotsiaalsed edusammud ning iga riigi 

potentsiaali kaitsmine ja edendamine, 

töökohtade loomine, loodusvarade säästev 

kasutamine ja keskkonnakaitse, et 

saavutada majanduskasv koos sotsiaalse 

ühtekuuluvusega ning vähendada 

arenguerinevusi liikmesriikide vahel ja 

olemasolevaid suuri majanduslikke, 

sotsiaalseid ja piirkonlikke erinevusi; 
rõhutab samas vajadust viia läbi ulatuslik 

ELi finantsplaneerimise reform, milles 

võetakse kõikehõlmavalt arvesse 

olemasolevate instrumentide eesmärke, 

rahastamist ja kestust; 

Or. en 


