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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et jooksevkonto ülejääk 
saavutas oma tippväärtuse 2017. aastal 
ning et 2019. ja 2020. aastal peaks see 
mõnevõrra alanema, jäädes euroalal 
püsima umbes 3,6 % juurde SKPst ja ELis 
2,3 % juurde SKPst, kusjuures tegemist on 
ühtede kõrgeimate väärtustega maailmas;

K. arvestades, et jooksevkonto ülejääk 
saavutas oma tippväärtuse 2017. aastal 
ning et 2019. ja 2020. aastal peaks see 
mõnevõrra alanema, jäädes euroalal 
püsima umbes 3,6 % juurde SKPst ja ELis 
2,3 % juurde SKPst, kusjuures tegemist on 
ühtede kõrgeimate väärtustega maailmas; 
arvestades, et mõnes liikmesriigis on 
jätkuvalt suur jooksevkonto ülejääk, mis 
ületab oluliselt häiretaset (6 % SKPst); 
arvestades, et selline makromajanduslik 
tasakaalustamatus mõjutab kogu ELi 
stabiilsust ja kestlikkust ning takistab 
euroala riikide majanduste vahelist 
tasakaalustamist;
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Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. märgib, et mõnes liikmesriigis on 
stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirju 
rangemalt kohaldatud kui teistes 
liikmesriikides, mis sõltub nende riikide 
valitsuste poliitilisest mõjust ja on seetõttu 
kinnistanud arusaamist, et komisjon 
järgib eelarve-eeskirjade kohaldamisel 
topeltstandardeid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib, et euroalal valitseb ikka 
veel investeeringute puudujääk, kuigi 
Euroopa investeerimiskava on andnud 
positiivseid tulemusi; juhib tähelepanu 
sellele, et praeguses olukorras, kus esineb 
märke majanduskasvu aeglustumisest ning 
suurenevatest välistest riskidest ja 
probleemidest, on avaliku ja erasektori 
investeeringutel oluline roll Euroopa 
tasandil majanduskasvu ja lähenemise 
hõlbustamisel;

10. märgib, et euroalal valitseb ikka 
veel investeeringute märkimisväärne 
puudujääk, kuigi Euroopa 
investeerimiskava on andnud tulemusi; 
juhib tähelepanu sellele, et praeguses 
olukorras, kus esineb märke 
majanduskasvu aeglustumisest, 
rahapoliitika esialgsest 
normaliseerumisest ning suurenevatest 
välistest riskidest ja probleemidest, on 
avaliku ja erasektori investeeringutel 
oluline roll Euroopa tasandil 
majanduskasvu ja lähenemise 
hõlbustamisel; palub komisjonil sellega 
seoses vaadata kiiremas korras 
põhjalikult läbi olemasolevad stabiilsuse 
ja kasvu pakti eeskirjad, et jätta 
eelarvepuudujäägi arvutamisest välja 
tootlikud riiklikud investeerinud ja riikide 
osamaksud ELi vahenditesse;
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Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toonitab, et potentsiaalsete tulevaste 
šokkidega toimetulekuks tuleb majandus- 
ja rahaliidu süvendamisel teha edusamme; 
tuletab meelde, et majandus- ja rahaliidu 
süvendamine eeldab tugevat poliitilist 
pühendumist, tõhusat valitsemist ja 
demokraatlikku vastutust; tuletab meelde, 
kui oluline on finantsstabiilsuse tagamiseks 
vastupanuvõimeline pangandussektor ning 
selle tõhus ja asjakohane reguleerimine; 
nõuab, et järk-järgult kujundataks välja 
pangandusliit, mis hõlmab usaldusväärset 
Euroopa hoiuste tagamise skeemi ning 
mille raames tehakse jätkuvalt pingutusi 
viivislaenude vähendamiseks; võtab 
teadmiseks euroala tippkohtumisel 
eurorühmale antud volituse teha tööd 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendiga;

25. toonitab, et potentsiaalsete tulevaste 
šokkidega toimetulekuks tuleb majandus- 
ja rahaliidu süvendamisel teha edusamme; 
tuletab meelde, et majandus- ja rahaliidu 
süvendamine eeldab tugevat poliitilist 
pühendumist, tõhusat valitsemist ja 
demokraatlikku vastutust; tuletab meelde, 
kui oluline on finantsstabiilsuse tagamiseks 
vastupanuvõimeline pangandussektor ning 
selle tõhus ja asjakohane reguleerimine; 
nõuab, et järk-järgult kujundataks välja 
pangandusliit, mis hõlmab usaldusväärset 
Euroopa hoiuste tagamise skeemi; märgib, 
et viivislaenude vähendamisel on 
saavutatud märkimisväärne edasiminek, 
kuid riskipositsioonid 2. ja 3. tasandi 
mittelikviidsete väärtpaberite suhtes 
ohustavad finantsstabiilsust jätkuvalt 
märkimisväärselt ja seetõttu tuleks neid 
oluliselt vähendada; võtab teadmiseks 
euroala tippkohtumisel eurorühmale antud 
volituse teha tööd lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendiga;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. tuletab meelde, et 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse korrigeerivat osa ei ole seni 
kordagi kohaldatud ning jooksevkonto 
ülejäägi küsimus on jäänud suuresti 
käsitlemata; kutsub komisjoni üles võtma 
sellega seoses otsustavaid ja mõjusaid 
meetmeid, et tagada liigse ülejäägi 
vähendamine jätkusuutlikule tasemele;
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