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21.10.2016 A8-0309/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G a. arvestades, et ühisraha, kuivõrd see 

hoiab ära normaalsed kohandused 

riikidevahelises konkurentsivõimes ja 

jätab nad ilma põhilistest 

majanduspoliitika vahenditest, mis 

võimaldaksid neil asümmeetrilisi šokke 

leevendada, on takistanud majanduse 

elavdamist ning võimendanud 

makromajanduslikke tasakaalunihkeid ja 

erinevusi kesksete ja äärepoolsete riikide 

vahel; 

Or. en 
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Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  H a. arvestades, et sisemine 

devalveerimine ja äärepoolsetele riikidele 

ühisrahaga seotud piirangute raames 

peale sunnitud kokkuhoiumeetmed on 

avaldanud kogu euroala majandusele 

pärssivat ja destabiliseerivat mõju, 

põhjustades sisenõudluse 

kokkuvarisemise, tööpuuduse määra 

kasvu ning sotsiaalse ja majandusliku 

ebavõrdsuse järsu suurenemise; 

Or. en 
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Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 
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2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  H b. arvestades, et jooksevkonto liigse 

ülejäägi kogunemine euroalal mõjutab 

negatiivselt kogu Euroopa majandust ja 

see on üks peamisi tegureid, mis takistab 

majanduse elavdamist ja hoiab riikide 

vahel ära uue tasakaalu leidmise; 

Or. en 
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2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et pikaajaline kriis Euroopa 

majanduses on näidanud, et tingimata 

tuleb soodustada investeeringuid sellistes 

valdkondades nagu haridus ning 

uuendus-, teadus- ja arendustegevus, 

suurendades samas ELi 

konkurentsivõimet jätkusuutlike 

struktuurireformidega, millega 

soodustada kvaliteetsete töökohtade 

loomist, ja rakendades vastutustundlikke 

fiskaalpoliitikameetmeid, et luua 

töökohtadele, ettevõtetele (eelkõige 

VKEdele) ja investeeringutele parem 

keskkond; võtab teadmiseks Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI) mõju aasta pärast selle 

töölerakendamist; rõhutab, et igal juhul 

tuleb EFSI kasutamist suurendada vähem 

arenenud ja üleminekupiirkondades ja 

selle investeeringud loovad tõelist 

lisaväärtust, kuid tuleb teha rohkem 

pingutusi, et luua muu hulgas 

piirkondlikul tasandil 

investeerimisplatvormid; 

7. rõhutab, et pikaajaline kriis Euroopa 

majanduses on toonud esile ELi 

juhtimisraamistiku struktuurse hapruse 
ning majandus- ja rahaliidu 

mittetoimivuse; toonitab asjaolu, et 

liikmesriikidele tuleb rahanduse 

valdkonnas võimaldada vajalikku 

autonoomiat, et tulemuslikult võidelda 

majanduslanguse vastu, edendada 

kvaliteetsete töökohtade loomist ja 

taastada konkurentsivõime, muu hulgas 

avaliku sektori investeeringute kaudu, 

eelkõige sellistes valdkondades nagu 

haridus ning uuendus-, teadus- ja 

arendustegevus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. taunib asjaolu, et komisjon on 

riigipõhistes soovitustes valinud 

asümmeetrilise lähenemise ja kohaldab 

majandusjuhtimise eeskirju 

meelevaldselt; võtab murega teadmiseks 

selle, et eelarvepuudujäägiga riigid pidid 

rahaliitu jäämise nimel taluma 

ebaproportsionaalselt kõrgeid 

kohandamiskulusid, samas kui mõned 

riigid jätkavad jooksevkonto liigse 

ülejäägi kogumist ilma tagajärgedeta; 

palub komisjonil võtta otsustavaid ja 

tulemuslikke meetmeid jooksevkonto 

liigse ülejäägi vähendamiseks ja teha 

ettepanek asjakohaste sanktsioonide 

kohta; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. rõhutab ohtu, et poliitilise ja 

majanduskriisi pikenemine võib tuua 

kaasa euroala kaootilise ja kontrollimatu 

lagunemise; rõhutab vajadust uurida 

alternatiivset kava rahaliidu 

korrakohaseks ja kontrollitud 

lagunemiseks; rõhutab tungivat vajadust 

pakkuda seni kõigile rahaliidust lahkuda 

soovivatele liikmesriikidele 

loobumisklausli menetlust, mille puhul 

järgitakse demokraatlikku 

kontrollimenetlust; 

Or. en 

 

 


