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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. tuletab meelde, et Eurostati 

andmetel oli keskmine inflatsioon euroalal 

2016. aastal 0,2 %, samal ajal kui 

energiahindu arvestamata oli inflatsioon 

0,9 %; märgib lisaks, et vastavalt EKP 

2016. aasta aruandele ei olnud 

põhiinflatsioonimääral 2016. aastal endiselt 

veenvalt tõusvat suunda; 

7. tuletab meelde, et Eurostati 

andmetel oli keskmine inflatsioon euroalal 

2016. aastal 0,2 %, samal ajal kui 

energiahindu arvestamata oli inflatsioon 

0,9 %; märgib lisaks, et vastavalt EKP 

2016. aasta aruandele ei olnud 

põhiinflatsioonimääral 2016. aastal endiselt 

veenvalt tõusvat suunda; rõhutab, et 

euroala liikmesriikides praegu valitseva 

madala inflatsioonimäära peamiseks 

põhjuseks on ühisraha ja selle ülesehitus; 

Or. en 



 

AM\1144766ET.docx  PE614.376v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

31.1.2018 A8-0383/14 

Muudatusettepanek  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne 

2017/2124(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. märgib, et SKP kasv euroalal on 

olnud stabiilne, kuid tagasihoidlik, ent on 

eelmiste aastatega võrreldes siiski soodne 

ja püsib stabiilne, olles 2015. aastal 2 % ja 

2016. aastal 1,8 %; märgib, et komisjoni 

2017. aasta sügisese majandusprognoosi 

kohaselt on SKP kasv 2017. aastal 2,2 % ja 

2018. aastal 2,3 %; 

14. märgib, et SKP kasv euroalal on 

olnud stabiilne, kuid tagasihoidlik, ent on 

eelmiste aastatega võrreldes siiski soodne 

ja püsib stabiilne, olles 2015. aastal 2 % ja 

2016. aastal 1,8 %; märgib, et komisjoni 

2017. aasta sügisese majandusprognoosi 

kohaselt on SKP kasv 2017. aastal 2,2 % ja 

2018. aastal 2,3 %; rõhutab, et väljaspool 

euroala olevate liikmesriikide SKP 

kasvumäär on olnud märkimisväärselt 

suurem kui ühisraha kasutusele võtnud 

liikmesriikides; 

Or. en 
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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, 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 poliitikameetmed 

liikmesriikide tasandil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. juhib tähelepanu sellele, et kuigi 

M1 kasv oli 2016. aastal 8,8 %, kasvab M3 

endiselt ainult 5 % aastas, mis näitab, et 

rahapoliitika ülekandumine ei ole täiesti 

tulemuslik ning osutab rahapoliitikas 

esinevatele kõrvalekaldumistele ja piisava 

laenupakkumise puudumisele; rõhutab 

seetõttu kapitaliturgude liidu tähtsust, mis 

võiks pakkuda alternatiivseid vahendeid 

majanduse rahastamiseks ajal, mil 

pangad on raskustes; 

22. juhib tähelepanu sellele, et kuigi 

M1 kasv oli 2016. aastal 8,8 %, kasvab M3 

endiselt ainult 5 % aastas, mis näitab, et 

rahapoliitika ülekandumine ei ole täiesti 

tulemuslik ning osutab rahapoliitikas 

esinevatele kõrvalekaldumistele ja piisava 

laenupakkumise puudumisele; 

Or. en 
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40. märgib, et kõrgetasemeline 

omavahendite töörühm on kindlaks 

teinud, et EKP kasum emissioonitulust 

võiks olla üks ELi eelarve võimalikest 

uutest omavahenditest; rõhutab, et 

nimetatud kasumi muutmine ELi 

omavahendiks nõuaks EKPSi ja EKP 

põhikirja muutmist, samuti kohandusi, 

võtmaks arvesse euroalasse 

mittekuuluvate liikmesriikide eriolukorda; 

40. on arvamusel, et EKP kasumit 

emissioonitulust tuleks kasutada selleks, et 

vähendada liikmesriikide osamakseid ELi 

eelarvesse, mitte aga ELi prioriteetide 

rahastamiseks; 

Or. en 

 

 


