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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. nõustub EKPga, et tugeva ja 

majanduskasvu soodustava riikliku 

fiskaalpoliitika tasakaalustatud 

kombinatsioon, mille puhul järgitakse 

täielikult stabiilsuse ja kasvu pakti, ning 

selle paindlikkus ja sotsiaalselt 

tasakaalustatud ja kaugelevaatavad 

tootlikkust suurendavad reformid on 

vajalikud ka liikmesriikide tasandil, et 

muuta praegune tsükliline taastumine 

jäävaks, kestlikuks ja tugevalt 

struktuurseks pikaajaliseks majanduslikuks 

arenguks; 

10. taunib rolli, mida EKP etendas 

kahjulike kokkuhoiumeetmete 

kombinatsiooni propageerimisel koos 

stabiilsuse ja kasvu pakti täieliku 

järgimisega, ning sotsiaalselt 

tasakaalustamata ja neoliberaalseid 

struktuurireforme, mille eesmärk on 

taastada nõrgema majandusega riikide 

väline konkurentsivõime palkade 

sisedevalveerimise kaudu, mille 

tulemuseks oli sügavam majanduslangus, 

vaesuse ja töötuse suurenemine ning ka 

suurem valitsemissektori võla suhe 

SKPsse; rõhutab, et selleks, muuta 

praegune nõrk tsükliline taastumine 

jäävaks, kestlikuks ja tugevalt 

struktuurseks pikaajaliseks majanduslikuks 

arenguks, on hädasti vaja avaliku sektori 

investeeringute suurendamist 

liikmesriikide tasandil, eriti nendes 

riikides, kus on vähem eelarvepoliitilist 

manööverdamisruumi; tuletab sellega 

seoses meelde, et avaliku sektori 

investeeringud, eelkõige teadus- ja 

arendustegevusse, haridusse, 

sotsiaalkindlustusse ja tervishoidu, mis 

ergutavad ühtlasi lühiajalist 

kogunõudlust, annavad töötaja kohta 

pikemas perspektiivis suuremat tulu ja 

vähendavad seeläbi valitsemissektori võla 

suhet SKPsse, sest nimetaja suureneb; 
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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 ja korduvaid 

ebaõnnestumisi kogu- ja alusinflatsiooni 

eesmärkide saavutamisel, peab EKP 

tagama, et toetav poliitika säilitatakse kuni 

hindade stabiilsuse saavutamiseni, mille 

EKP nõukogu on määranud kindlaks 

peaaegu 2 %lise, kuid sellest allapoole 

jääva inflatsioonimäärana, ning ajani, kui 

majanduses on jõutud tagasi täieliku 

tööhõiveni; on veendunud, et EKP peaks 

oma erakorralised rahapoliitikameetmed 

siiski kujundama ümber nii, et need 

suunatakse mõjusalt reaalmajandusse, 

eelkõige kohustuslike nõuete kehtestamise 

kaudu kasutada täiendavat likviidsust 

reaalmajandusele laenu andmiseks, selle 

asemel et investeerida riskantsetesse 

finantsvahenditesse; palub EKP-l lisaks 

siiski hoolikalt hinnata 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, 

läbipaistvalt ja kokkuvõtlikult; 
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18. on seisukohal, nagu märkis EKP 

president, et rahapoliitika ei ole majanduse 

elavdamise toetamiseks piisav ega saa 

aidata kaasa Euroopa majanduse 

struktuursete probleemide lahendamisele, 

välja arvatud juhul, kui seda täiendavad 

hoolikalt kavandatud, sotsiaalselt 

tasakaalustatud ja õiglased pikaajalised 

majanduskasvu ja konkurentsivõimet 

edendavad poliitikameetmed 

liikmesriikide tasandil, millele lisandub 

stabiilsuse ja kasvu pakti raames 

usaldusväärne eelarvepoliitika; nõustub 

ka EKPga, et on vaja süvendada 

majandus- ja rahaliidu institutsioonilist 

struktuuri, et toetada eespool nimetatud 

reforme ja muuta euroala 

makromajanduslike vapustuste suhtes 

vastupidavamaks; 

18. on seisukohal, nagu märkis EKP 

president, et rahapoliitika ei ole majanduse 

elavdamise toetamiseks piisav ega saa 

aidata kaasa euroala ja kogu Euroopa 

majanduse struktuursete probleemide 

lahendamisele, välja arvatud juhul, kui 

seda täiendavad ekspansiivne ja 

nõudlusest lähtuv eelarvepoliitika 

liikmesriikide tasandil, mis toetaks 

kogunõudlust ja aitaks saavutada kestliku 

ja kaasava majanduskasvu, aga ka 

radikaalsed reformid, mille eesmärk on 

kõrvaldada asümmeetria, mis oli euroala 

kriisi algpõhjus; rõhutab seetõttu, et on 

vaja läbi vaadata majandus- ja rahaliidu 

institutsiooniline ülesehitus ning kaotada 

stabiilsuse ja kasvu pakti järgsed avaliku 

sektori investeeringute eelarvelised 

piirangud ja kehtestada tõeline 

riskijagamise kord, et muuta euroala 

makromajanduslike vapustuste suhtes 

vastupidavamaks; hoiatab sellega seoses, 

et kvantitatiivse lõdvendamise levimisel ja 

mis tahes vormis ühise vastutuse 

puudumisel võlgade eest tekib püsiv 

finantshaavatavus ja suur asümmeetria 

euroalal tõenäoliselt uuesti, mille 

tagajärjeks on riigivõlakirjade tootluse 

vahe märkimisväärne suurenemine ja 

uute riigivõlakriiside oht; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab, et rahapoliitika täieliku 

mõjususe tagamiseks tuleb praegust 

jooksevkonto tasakaalustamatust 

parandada asjakohase fiskaal- ja 

majanduspoliitika ning tootlikkust 

suurendavate reformide abil; 

21. rõhutab, et endiselt suur 

jooksevkonto ülejääk euroala kesksetes 

riikides on kahjulik ääreala riikide 

majanduse elavdamisele ja Euroopa 

majandusele tervikuna ning takistab 

seetõttu riikide vahelise uue tasakaalu 

leidmist; rõhutab, et sellise 

makromajandusliku 

tasakaalustamatusega tuleb tõsiselt 

tegeleda ja liigne ülejääk tuleb asjakohase 

eelarve- ja majanduspoliitikaga 

parandada; palub seetõttu, et komisjon 

võtaks sellega seoses makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse raames 

kiireid ja otsustavaid meetmeid; 
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  27 a. juhib murelikult tähelepanu 

finantsstabiilsust ohustavatele riskidele, 

mis tulenevad mõne pangandussüsteemi 

suurest riskipositsioonist seoses 2. ja 3. 

tasandi finantsvaradega, sh 

tuletisinstrumentidega; peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et EKP ei ole 

alates oma loomisest võtnud mingeid 

meetmeid, et tegeleda nende 

mittelikviidsete ja komplekssete 

instrumentidega seotud riskidega; tuletab 

meelde oma üleskutset lisada 2. ja 3. 

tasandi varadega seotud riskipositsioon 

EKP 2018. aasta prioriteetide hulka; 

Or. en 

 

 


