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Raport A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. kordab, et sotsiaalsete näitajate 

kaasamine, poliitikasuundumuste 

toetamiseks uute sammaste loomine või 

inimlikumad tahteavaldused ei muuda 

Euroopa poolaasta raames edendatavate 

poliitikasuundumuste kokkuhoiul 

põhinevat, föderalistlikku ja 

demokraatiavastast olemust; 

Or. en 
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Alfred Sant 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. on veendunud, et majanduskasv 

peaks tagama positiivse sotsiaalse mõju 

tänu tõhusale ümberjaotamispoliitikale, 

mis aitab võidelda viimastel aastatel 

ilmnenud ebavõrdsuse suurenemisega; 

kordab vajadust mõjusate 

hüvitamismehhanismide järele erasektori 

võla ning ELi pideva ja süsteemse 

makromajandusliku 

tasakaalustamatusega tegelemiseks; 

kutsub üles tühistama stabiilsuse ja kasvu 

pakti kui avaliku sektori investeeringuid 

takistavat tegurit, kuna on selge, et kriisi 

ja sotsiaalsete näitajate halvenemisega on 

kõige paremini toime tulnud need riigid, 

kellel on rohkem maksualast 

tegutsemisvabadust tänu suurematele 

avaliku sektori investeeringutele; 

Or. en 
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2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. on arvamusel, et riigipõhised 

soovitused on jõhkralt vastuolus 

liikmesriikide inimeste ja töötajate 

suveräänse demokraatliku õigusega oma 

riigi tuleviku üle otsustada; juhib 

tähelepanu, et riigipõhised soovitused 

näitavad tegelikult, et majanduse 

juhtimise mehhanismide kontekstis 

liikmesriikidele kehtestatud poliitika 

piirab investeerimis- ja 

arengusuutlikkust; väidab, et liikmesriigid 

peaksid tähtsustama kiireloomuliste 

meetmete rakendamist tootmissektorites, 

mis on elutähtsad iga majanduse jaoks 

ning millel on seega tähtis osakaal iga 

riigi potentsiaalses arengus; kutsub üles 

looma investeerimisega seotud ja selliseid 

poliitikasuundumusi, mille eesmärk on 

edendada avalikke projekte ning toetada 

mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid, ühistuid ja kohalikku valitsust, 

ning tugevdama ühenduse vahendeid ja 

juhtima neid selles suunas; leiab, et nende 

meetmetega tuleks edendada töökohtade 

arvu suurenemist, võttes aluseks 

kollektiivläbirääkimised, töökaitse, 

kõrgemad palgad ja ebakindla tööhõive 

vastu võitlemise tegevuse; 
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2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. juhib tähelepanu sellele, et 

struktuurireformid ning Euroopa 

poolaasta raames nõutavad protsüklilised 

eelarvekärped on peamised sotsiaal- ja 

majanduskriisile kaasa aitavad tegurid; 

rõhutab, et ELi institutsioonide 

edendatava kokkuhoiupoliitika tagajärg 

on olnud vaesustaseme üldine kasv (125 

miljonit ELi 28 riigis), suurenev 

ebavõrdsus, madalamad palgad, 

tööpuudus ja ebakindel tööhõive, töötajate 

õiguste ründamine ning avalike teenuste 

hävitamine ja erastamine, eelkõige 

tervishoiu ja hariduse valdkonnas; 

Or. en 
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Alfred Sant 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide 

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. kutsub üles tühistama Euroopa 

poolaasta ning kokku kutsuma 

valitsustevahelise konverentsi eesmärgiga 

luua institutsiooniline alus lepingute 

ümberpööratavusele, eelarvelepingu 

viivitamatule peatamisele ja kehtetuks 

tunnistamisele ning Lissaboni lepingu 

kehtetuks tunnistamisele. 

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

rakendamine 

2016/2101(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. nõuab tungivalt, et EL 

institutsioonid käivitaksid ja toetaksid 

protsessi uute läbirääkimiste pidamiseks 

kõige suurema võlakoormusega riikide 

valitsemissektori võla vähendamise üle 

(mis hõlmab summasid, maksetähtaegu ja 

intressimäärasid), et jätkusuutlikkuse 

taastamise nimel vähendada 

märkimisväärselt võlatasemeid ja iga-

aastaseid tasusid, viies seeläbi 

võlateeninduse vastavusse asjaomaste 

riikide majandusliku ja sotsiaalse 

arenguga; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 b. nõuab, et viivitamata lõpetataks nn 

vastastikuse mõistmise memorandumite 

koostamine ning loobutaks neis 

kehtestatud kahjulikest ja sotsiaalselt 

hävitavatest kokkuhoiualastest ja 

neoliberaalsetest poliitikapõhimõtetest; 

nõuab hädaolukorra lahendamise 

plaanide väljatöötamist nende riikide 

majanduse toetamiseks, kelle tegevusse on 

sekkunud troika, et anda nende käsutusse 

rahalisi vahendeid ja teha neile ühtse turu 

ja ühise poliitika rakendamisel vajalikke 

erandeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 c. nõuab toetusprogrammide loomist 

liikmesriikide jaoks, kui nad seda 

soovivad pärast seda, kui nad on 

mõistnud, et nende osalus majandus- ja 

rahaliidus on muutunud jätkusuutmatuks 

ja vastuvõetamatuks, et nad peaksid 

läbirääkimisi eurost loobumise üle, ning 

on seisukohal, et sellistes programmides 

tuleks ette näha vajalik hüvitis sotsiaalse 

ja majandusliku kahju eest, mida 

kõnealused riigid võisid saada ühisraha 

kasutuselevõtu tõttu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. soovitab võtta kiireloomuliselt 

meetmeid nende tootmissektorite 

abistamiseks, mis on elutähtsad iga 

majanduse jaoks ning millel on seega 

tähtis osakaal iga riigi potentsiaalses 

arengus; nõuab avaliku sektori projektide 

edendamist ning mikro-, väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate, ühistute 

ja kohalike omavalitsuste toetamist ning 

liidu rahaliste vahendite suunamist neile 

ning nende vahendite suurendamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. taunib tugevalt asjaolu, et Portugali 

ja Hispaaniat praegu šantažeeritakse ja 

ähvardatakse järjepidevalt mitmete 

sanktsioonidega, mis on põhjustanud 

väljakannatamatut ebastabiilsust, mis on 

vastuolus vajadusega taastada 

majanduskasv ja saada üle mõlemat riiki 

tabanud sotsiaalkriisist; nõuab seepärast 

eelkirjeldatud protsessi ja selle 

alusmehhanismide viivitamatud 

peatamist; rõhutab, et Euroopa 

institutsioonid peavad austama iga 

liikmesriigi riiklikku suveräänsust ning 

kodanike tehtud otsuseid liikumiseks 

arengu, kasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 

suunas, ning et ühtegi riiki ei tohiks 

karistada sellepärast, et ta elavdab oma 

majandust kas avaliku sektori 

investeerimiskavade või ümberjaotava 

maksupoliitika ja progressiivse 

maksupoliitika abil; 
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2016/2101(INI) 
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Punkt 13 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 b. lükkab otsustavalt tagasi 

makromajanduslikud tingimused, mille 

tõttu kuulub ühtekuuluvuspoliitika ELi 

majanduse juhtimise alla; rõhutab, et 

regionaalpoliitika on majandusliku ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamise 

tähtis vahend, mille peaeesmärgid on 

vähendada piirkondade vahelist 

ebavõrdsust, eelkõige vaeseimate ja 

äärepoolseimate piirkondade puhul, 

edendada tõelist lähenemist ning ergutada 

majanduskasvu ja tööhõivet; on 

seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitikat ei 

tohiks kasutada rahalise 

karistusvahendina, kui piirkond või 

liikmesriik ei rakenda reguleerimise 

vähendamise ja erastamise poliitikat; 

Or. en 

 


