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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. on seisukohal, et võttes arvesse 

rahapoliitika ülekandumismehhanismide 

praegust ebatõhusust, peab EKP tagama, et 

saavutatakse hindade stabiilsus, mille EKP 

nõukogu on määranud kindlaks peaaegu 2 

%lise, kuid sellest allapoole jääva 

inflatsioonimäärana; on veendunud, et EKP 

peaks siiski hoolikalt hindama oma 

poliitika eeliseid ja kõrvalmõjusid, 

eelkõige seoses kavandatud meetmetega, et 

võidelda deflatsiooni vastu tulevikus; usub, 

et kindluse ja usalduse loomiseks 

finantsturgude vastu peaks EKP andma 

oma rahapoliitika meetmetest teada selgelt 

ja kokkuvõtlikult; 

11. on seisukohal, et võttes arvesse 

rahapoliitika ülekandumismehhanismide 

praegust ebatõhusust, peab EKP tagama, et 

saavutatakse hindade stabiilsus, mille EKP 

nõukogu on määranud kindlaks peaaegu 2 

%lise, kuid sellest allapoole jääva 

inflatsioonimäärana; on veendunud, et EKP 

peaks siiski hoolikalt hindama oma 

poliitika eeliseid ja kõrvalmõjusid, 

eelkõige seoses kavandatud meetmetega, et 

võidelda deflatsiooni vastu tulevikus; on 

seisukohal, et SKP nominaalväärtuse 

kasutuselevõtmine on uus rahapoliitika 

eesmärk; usub, et kindluse ja usalduse 

loomiseks finantsturgude vastu peaks EKP 

andma oma rahapoliitika meetmetest teada 

selgelt ja kokkuvõtlikult;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. peab kahetsusväärseks, et kuigi 

töötus vähenes võrreldes 2015. aasta 

detsembri 10,5 %ga 2016. aasta detsembris 

9,6 %-le, kannatavad paljud euroala riigid 

jätkuvalt kõrge töötuse määra all ja euroala 

kogunõudlus on endiselt tagasihoidlik, 

kusjuures silmas tuleb pidada ka seda, et 

püsiv ebavõrdsus ELis võib mõjuda 

tugevale ja kaasavale majandusarengule 

kahjulikult; nõuab seetõttu tootlikkuse 

suurendamisele suunatud poliitika 

rakendamist, milles keskendutakse 

kvaliteetsete töökohtade loomist 

soodustavatele oskustele, aga ka 

palgatõusule; 

19. peab kahetsusväärseks, et kuigi 

töötus vähenes võrreldes 2015. aasta 

detsembri 10,5 %ga 2016. aasta detsembris 

9,6 %-le, kannatavad paljud euroala riigid 

jätkuvalt kõrge töötuse määra all ja euroala 

kogunõudlus on endiselt tagasihoidlik, 

kusjuures silmas tuleb pidada ka seda, et 

püsiv ebavõrdsus ELis võib mõjuda 

tugevale ja kaasavale majandusarengule 

kahjulikult; nõuab seetõttu tootlikkuse 

suurendamisele suunatud poliitika 

rakendamist, milles keskendutakse 

kvaliteetsete töökohtade loomist 

soodustavatele oskustele, aga ka 

palgatõusule; kutsub EKPd üles otsima 

poliitikavalikuid, mis läheksid 

intressimäärade poliitikast ja võlakirjade 

ostmisest kaugemale, et suunata raha või 

krediiti tulemuslikult reaalmajandusse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. tõdeb, et kuigi praegusel madalate 

intressimäärade poliitikal on viivislaenude 

mahule ajutine positiivne mõju, tuleks 

viivislaenudega seotud suurte riskide vastu 

struktuursel viisil tulemuslikult võidelda; 

võtab teadmiseks EKP ja ühtse 

järelevalvemehhanismi jõupingutused 

euroala pankade üle järelevalve teostamisel 

ja nende abistamisel, et vähendada nende 

viivislaenude riski, ning eelkõige EKP 

poolt pankadele 2017. aasta märtsis antud 

suunised viivislaenude vastu võitlemiseks 

ning tema meetmed üksikute pankade 

suhtes, samuti majandus- ja 

rahandusküsimuste nõukogu 11. juuli 

2017. aastal heaks kiidetud tegevuskava, 

ilma et see piiraks parlamendi volitusi 

esimese tasandi õigusaktide suhtes; juhib 

tähelepanu sellele, et nõukogu tegevuskava 

nõuetekohaseks rakendamiseks on vaja 

pankade, järelevalveasutuste, reguleerivate 

asutuste ja riikide ametiasutuste ühiseid 

jõupingutusi; nõuab stressiteste, mida 

iseloomustab laiahaardelisus, metoodika 

asjakohasus ja stabiilsus; soovitab hoolikalt 

jälgida kinnisvaraturu arengut; on 

seisukohal, et mis tahes lisameetmete 

kasutamisel tuleb tagada Euroopa 

Parlamendi õiguste täielik austamine; 

27. tõdeb, et kuigi praegusel madalate 

intressimäärade poliitikal on viivislaenude 

mahule ajutine positiivne mõju, tuleks 

viivislaenudega seotud suurte riskide vastu 

struktuursel viisil tulemuslikult võidelda; 

võtab teadmiseks EKP ja ühtse 

järelevalvemehhanismi jõupingutused 

euroala pankade üle järelevalve teostamisel 

ja nende abistamisel, et vähendada nende 

viivislaenude riski, ning eelkõige EKP 

poolt pankadele 2017. aasta märtsis antud 

suunised viivislaenude vastu võitlemiseks 

ning tema meetmed üksikute pankade 

suhtes, samuti majandus- ja 

rahandusküsimuste nõukogu 11. juuli 

2017. aastal heaks kiidetud tegevuskava, 

ilma et see piiraks parlamendi volitusi 

esimese tasandi õigusaktide suhtes; peab 

kahetsusväärseks, et paljude 

liikmesriikide pingutused vähendada oma 

pangandussüsteemis viivislaene on viinud 

selleni, et rünnaku alla on sattunud 

põhiõigus eluasemele ning tuhanded 

madala sissetulekuga majapidamised 

kaotavad oma kodu või elavad hirmus see 

pangavõla tõttu kaotada; juhib tähelepanu 

sellele, et nõukogu tegevuskava 

nõuetekohaseks rakendamiseks on vaja 

pankade, järelevalveasutuste, reguleerivate 

asutuste ja riikide ametiasutuste ühiseid 

jõupingutusi; nõuab stressiteste, mida 
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iseloomustab laiahaardelisus, metoodika 

asjakohasus ja stabiilsus; soovitab hoolikalt 

jälgida kinnisvaraturu arengut; on 

seisukohal, et mis tahes lisameetmete 

kasutamisel tuleb tagada Euroopa 

Parlamendi õiguste täielik austamine;  
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. palub EKP-l tagada oma siseauditi 

komitee liikmete sõltumatus; nõuab 

tungivalt, et EKP avaldaks huvide 

konfliktide vältimiseks EKP nõukogu 

liikmete majanduslike huvide 

deklaratsioonid; nõuab tungivalt, et EKP 

tagaks, et eetikakomitee eesistujaks ei 

oleks EKP nõukogu endine eesistuja või 

endine liige ega ükski isik, kellel võiks olla 

huvide konflikt; nõuab, et EKP nõukogu 

järgiks ELi personalieeskirju ja 

käitumisjuhendit ning nõuaks oma 

liikmetelt pärast nende volituste lõppemist 

kaheaastast sarnasel ametikohal 

töötamisest hoidumist; rõhutab, et EKP 

juhatuse liikmed peaksid hoiduma olemast 

samaaegselt liikmed foorumites või 

muudes organisatsioonides, kuhu kuuluvad 

EKP järelevalve alla kuuluvate pankade 

juhid; 

44. palub EKP-l tagada oma siseauditi 

komitee liikmete sõltumatus; nõuab 

tungivalt, et EKP avaldaks huvide 

konfliktide vältimiseks EKP nõukogu 

liikmete majanduslike huvide 

deklaratsioonid; nõuab tungivalt, et EKP 

tagaks, et eetikakomitee eesistujaks ei 

oleks EKP nõukogu endine eesistuja või 

endine liige ega ükski isik, kellel võiks olla 

huvide konflikt; nõuab, et EKP nõukogu 

järgiks ELi personalieeskirju ja 

käitumisjuhendit ning nõuaks oma 

liikmetelt pärast nende volituste lõppemist 

kaheaastast sarnasel ametikohal 

töötamisest hoidumist; rõhutab, et EKP 

juhatuse liikmed peaksid hoiduma olemast 

samaaegselt liikmed foorumites või 

muudes organisatsioonides, kuhu kuuluvad 

EKP järelevalve alla kuuluvate pankade 

juhid; palub, et EKP president järgiks 

Euroopa Ombudsmani soovitust ja 

peataks oma liikmelisuse organisatsioonis 

Group of 30, suurendades seeläbi EKP 

sõltumatust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. palub EKP-l võtta vastu selge ja 

avalik rikkumistest teatamise poliitika; 

45. palub EKP-l võtta vastu selge ja 

avalik rikkumistest teatamise poliitika, mis 

põhineb Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Parlamendi ja Euroopa Ombudsmani 

aruannetel ja ÜRO korruptsioonivastasel 

konventsioonil;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  46 a. mõistab hukka EKP spekulatiivse 

käitumise Kreeka võlakirjade puhul 

(väärtpaberituru programmid ja 

netofinantsvarade kokkulepped), mis jäeti 

välja 2012. aastal erasektori osalusel läbi 

viidud võlakirjade väärtuse kärpest ja 

andis eurosüsteemile seeläbi peaaegu 6.2 

miljardit eurot kasumit ning põhjustas 

Kreeka rahvale täiendavat eelarvesurvet 

ja valu; nõuab, et eurosüsteem tagastaks 

nimetatud kasumi tingimusteta Kreekale, 

et Kreeka valitsus saaks vähendada 

jätkusuutmatult suurt esmast 

eelarveülejääki, mis lepiti kokku 

kolmanda makromajandusliku 

kohandamisprogrammi raames 

järgmiseks 36 aastaks; on veendunud, et 

kasumi tagastamisest või võlakirjade 

tasumata jätmisest saadavaid rahalisi 

vahendeid tuleks kasutada selleks, et 

tühistada 2018. aasta järgsed üksikisiku 

tulumaksusoodustuste ja pensionite 

vähendamist käsitlevad 

kokkuhoiumeetmed ning leevendada 

töötajate, põllumajandustootjate ja 

madala sissetulekuga füüsilisest isikust 

ettevõtjate äärmiselt suurt 

maksukoormust;  

Or. en 


