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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. tunneb heameelt selle üle, et komisjon 

on püüdnud järgneva 18 kuu jaoks 

poliitiliste eesmärkide seadmisel pidevalt 

soovituste arvu piirata ja muuta poolaasta 

ühtsemaks, kattes peamiselt 

makromajanduse ja sotsiaalküsimuste 

seisukohast tähtsaimaid valdkondi; kordab, 

et see hõlbustab soovituste elluviimist 

majanduslike ja sotsiaalsete võrdlusaluste 

tervikliku ja mõistliku kogumi alusel; 

rõhutab, et soovituste arvu vähendamise 

tulemusel peaks ka temaatiline fookus 

paranema; rõhutab, et majanduslikku 

ebavõrdsust tuleb vähendada ja 

liikmesriikide vahel tuleb saavutada 

suurem lähenemine; 

5. tunneb heameelt selle üle, et komisjon 

on püüdnud järgneva 18 kuu jaoks 

poliitiliste eesmärkide seadmisel pidevalt 

soovituste arvu piirata ja muuta poolaasta 

ühtsemaks, kattes peamiselt 

makromajanduse ja sotsiaalküsimuste 

seisukohast tähtsaimaid valdkondi; kordab, 

et see hõlbustab soovituste elluviimist 

majanduslike ja sotsiaalsete võrdlusaluste 

tervikliku ja mõistliku kogumi alusel; 

rõhutab, et soovituste arvu vähendamise 

tulemusel peaks ka temaatiline fookus 

paranema; avaldab kahetsust, et 

vastupidiselt Euroopa Parlamendi 25. 

veebruari 2016. aasta resolutsioonis 

(2016. aasta majanduskasvu analüüsi 

kohta) esitatud üleskutsele ei ole 

riigipõhistes soovitustes keskkonnaalaseid 

maksureforme käsitletud; rõhutab, et 

majanduslikku ebavõrdsust tuleb 

vähendada ja liikmesriikide vahel tuleb 

saavutada suurem lähenemine; 

Or. en 



 

AM\1107752ET.doc  PE589.740v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.10.2016 A8-0309/8 

Muudatusettepanek  8 

Ernest Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. tõstab esile, et kolme liikmesriigi puhul 

on komisjon soovitanud ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetluse lõpetada; 

nõustub komisjoniga, et jooksevkonto suur 

ja pidev ülejääk viitab sellele, et nõudlust 

ja investeeringuid (eriti pikaajalisi 

investeeringuid) tuleb stimuleerida, et 

lahendada tulevased probleemid seoses 

transpordi ja kommunikatsiooni, 

digitaalmajanduse, hariduse, innovatsiooni 

ja teadustegevuse, kliimamuutuste, energia, 

keskkonnakaitse ja rahvastiku 

vananemisega; kutsub komisjoni üles 

ergutama jätkuvalt vastutustundlikku ja 

jätkusuutlikku eelarvepoliitikat, mis 

soodustab kõikides liikmesriikides 

majanduskasvu ja majanduse elavdamist, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

avaliku sektori tõhusamatele kulutustele 

ning toetades jätkusuutlikke ja sotsiaalselt 

tasakaalustatud struktuurireforme; 

10. tõstab esile, et kolme liikmesriigi puhul 

on komisjon soovitanud ülemäärase 

eelarvepuudujäägi menetluse lõpetada; 

nõustub komisjoniga, et jooksevkonto suur 

ja pidev ülejääk viitab sellele, et nõudlust 

ja investeeringuid (eriti pikaajalisi 

investeeringuid) tuleb stimuleerida, et 

lahendada tulevased probleemid seoses 

transpordi ja kommunikatsiooni, 

digitaalmajanduse, hariduse, innovatsiooni 

ja teadustegevuse, kliimamuutuste, energia, 

keskkonnakaitse ja rahvastiku 

vananemisega; kutsub komisjoni üles 

ergutama jätkuvalt vastutustundlikku ja 

jätkusuutlikku eelarvepoliitikat, mis 

soodustab kõikides liikmesriikides 

majanduskasvu ja majanduse elavdamist, 

pannes suuremat rõhku investeeringutele ja 

avaliku sektori tõhusamatele kulutustele 

ning toetades jätkusuutlikke ja sotsiaalselt 

tasakaalustatud struktuurireforme; märgib 

murega, et 2016. aasta riigipõhistes 

soovitustes ei ole viidatud euroala üldisele 

eelarvepoliitikale ega eelarvepoliitilisele 

manööverdamisruumile;  

Or. en 
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11. märgib, et vaja on võtta täiendavaid 

meetmeid rahastamisvõimaluste 

suurendamiseks (eelkõige VKEde jaoks) ja 

viivislaenude vähendamiseks euroalas ja 

kooskõlas ELi õigusaktidega, et muuta 

pankade bilanss kindlamaks ja suurendada 

seeläbi pankade võimet anda 

reaalmajandusele laenu; rõhutab, kui tähtis 

on pangandusliidu järkjärguline 

saavutamine ja rakendamine ning 

kapitaliturgude liidu väljatöötamine, et 

luua investeeringuteks ja majanduskasvuks 

stabiilne keskkond ja vältida euroala 

finantsturu killustumist; 

11. märgib, et vaja on võtta täiendavaid 

meetmeid rahastamisvõimaluste 

suurendamiseks (eelkõige VKEde jaoks) ja 

viivislaenude vähendamiseks euroalas ja 

kooskõlas ELi õigusaktidega, et muuta 

pankade bilanss kindlamaks ja suurendada 

seeläbi pankade võimet anda 

reaalmajandusele laenu; rõhutab, kui tähtis 

on pangandusliidu järkjärguline 

saavutamine ja rakendamine, sh liikumine 

Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomise 

suunas, ning kapitaliturgude liidu 

väljatöötamine, et luua investeeringuteks ja 

majanduskasvuks stabiilne keskkond ja 

vältida euroala finantsturu killustumist; 

Or. en 
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12. rõhutab asjaolu, et siiani on 

investeeringud viibinud ning need ei ole 

suutnud tuua ELis kaasa jätkusuutlikku ja 

kaasavat majanduskasvu ega aidata 

parandada ettevõtluskeskkonda; on 

seisukohal, et rahapoliitikaga peab 

kaasnema asjakohane fiskaalpoliitika, mille 

eesmärk on hoogustada ELis 

majanduskasvu vastavalt stabiilsuse ja 

kasvu pakti eeskirjadele, sh selle 

paindlikkusklauslitele; märgib, et riigi 

tasandist madalamal valitsustasandil on 

investeeringud viimastel aastatel tugevalt 

kahanenud, kuid sellegipoolest 

moodustavad need ELis ligikaudu 60 % 

avaliku sektori investeeringutest; rõhutab, 

et investeerimispoliitika instrumendid, 

nagu EFSI ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid, eeldavad asjakohaselt 

kalibreeritud segarahastamist ja 

omavahelist täiendavust, et suurendada 

liidu kulutustega kaasnevat lisaväärtust, 

meelitades ligi erainvestorite täiendavaid 

vahendeid; rõhutab seega, et 

struktuurireformi tugiprogrammis peaks 

asjaomase struktuurireformiprojekti 

koostamisel osalema ka kohalikud ja 

piirkondlikud omavalitsused; 

12. rõhutab asjaolu, et siiani on 

investeeringud viibinud ning need ei ole 

suutnud tuua ELis kaasa jätkusuutlikku ja 

kaasavat majanduskasvu ega aidata 

parandada ettevõtluskeskkonda; on 

seisukohal, et rahapoliitikaga peab 

kaasnema asjakohane fiskaalpoliitika, mille 

eesmärk on hoogustada ELis 

majanduskasvu vastavalt stabiilsuse ja 

kasvu pakti eeskirjadele, sh selle 

paindlikkusklauslitele; märgib, et riigi 

tasandist madalamal valitsustasandil on 

investeeringud viimastel aastatel tugevalt 

kahanenud, kuid sellegipoolest 

moodustavad need ELis ligikaudu 60 % 

avaliku sektori investeeringutest; rõhutab, 

et investeerimispoliitika instrumendid, 

nagu EFSI ja Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid, eeldavad asjakohaselt 

kalibreeritud segarahastamist ja 

omavahelist täiendavust, et suurendada 

liidu kulutustega kaasnevat lisaväärtust, 

meelitades ligi erainvestorite täiendavaid 

vahendeid; rõhutab seega, et 

struktuurireformi tugiprogrammis peaks 

asjaomase struktuurireformiprojekti 

koostamisel osalema ka kohalikud ja 

piirkondlikud omavalitsused; toonitab, et 

toetavam eelarvepoliitika võib tuleneda 

ainult suuremast sisenõudlusest 
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eelarveülejäägiga riikides, mis on väga 

oluline mitte ainult riigipõhiste soovituste 
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jõudmiseks ELis; 
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17. rõhutab, et suurt maksukiilu on vaja 

vältida, sest suured maksud vähendavad 

mitteaktiivsete inimeste, töötute, leibkonna 

teiste palgasaajate ja madalapalgaliste 

motivatsiooni uuesti tööle minna; 

17. rõhutab, et suurt maksukiilu on vaja 

vältida ja maksustamine tuleb nihutada 

muudele maksuallikatele, nt 

keskkonnareostusele, sest suured maksud 

vähendavad mitteaktiivsete inimeste, 

töötute, leibkonna teiste palgasaajate ja 

madalapalgaliste motivatsiooni uuesti tööle 

minna; 

Or. en 

 

 


