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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunneb heameelt Euroopa 
Ülemkogu järelduste üle, milles tehakse 
ettepanek Euroopa majanduse taastekava21 
ja 750 miljardi euro suuruse taasterahastu 
„NextGenerationEU“, komisjoni poolse 
võlakirjade emiteerimise ja uute 
omavahendite kohta; tuletab siiski meelde 
Euroopa Parlamendi nõudmist anda 
COVID-19 kriisiga toimetulemiseks palju 
suurem investeerimisimpulss ning 
tunnistab, et suurte majanduslike ja 
sotsiaalsete erinevuste vältimiseks ning 
ELi pikaajaliste sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
on vaja lisameetmeid;

8. tunneb heameelt Euroopa 
Ülemkogu järelduste üle, milles tehakse 
ettepanek Euroopa majanduse taastekava21 
ja 750 miljardi euro suuruse taasterahastu 
„NextGenerationEU“, komisjoni poolse 
võlakirjade emiteerimise ja uute 
omavahendite kohta; tuletab siiski meelde 
Euroopa Parlamendi nõudmist anda 
COVID-19 kriisiga toimetulemiseks palju 
suurem investeerimisimpulss ning 
tunnistab, et suurte majanduslike ja 
sotsiaalsete erinevuste vältimiseks ning 
ELi pikaajaliste sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
on vaja lisameetmeid; märgib, et 
taasterahastu kava kohaselt makstakse 
komisjoni 750 miljardi euro suurune võlg 
tagasi vastavalt ühele kolmest 
võimalusest, kusjuures komisjoni 
president märgib, et ta eelistab, et EL 
koguks tulevikus uusi omavahendeid, 
nagu digitaalmaks, süsinikdioksiidi 
piirimaks, heitkogustega kauplemise 
süsteemi laiendamine ja maks suurtele 
hargmaistele ettevõtjatele; on mures, et 
märkimisväärsete uute omavahendite 
hankimine on keeruline, kui aluslepingut 
ei muudeta nii, et tehakse lõpp 
maksustamist puudutavale ühehäälsele 
hääletamisele nõukogus, kus paljud 
progressiivsed maksustamisalased 
ettepanekud on läbi kukkunud või 
seiskunud selliste liikmesriikide 
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vastuseisu tõttu, keda Euroopa Parlament 
nimetas varem maksuparadiisideks; 
väljendab tõsist muret selle pärast, et 
ülejäänud kaks tagasimaksevõimalust 
suurendavad liikmesriikide 
valitsemissektori võla taset ning rahalised 
vahendid makstakse tagasi tulevastest ELi 
eelarvetest kas liikmesriikide suuremate 
osamaksete või programmide rahastamise 
vähendamise kaudu, mis tähendab, et 
taastefondid kas suurendavad 
liikmesriikide võlgu või vähendavad 
nende elanikele mõeldud rahaliste 
vahendite ja teenuste taset;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/et/meet
ings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/et/meet
ings/european-council/2020/07/17-21
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. toetab ELi ja selle liikmesriikide 
antitsüklilist eelarvepoliitikat ja võla suhte 
vähendamist SKPsse ning seda, et 
liikmesriikide eelarved oleksid ELi 
majanduskasvu perioodidel tasakaalus või 
väikese ülejäägiga, et reageerida 
tulemuslikult tulevastele väljakutsetele ja 
tagada euroala stabiilsus; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon ja nõukogu ei 
kordaks majanduskriisile reageerimisel 
minevikus tehtud vigu; 

19. toetab ELi ja selle liikmesriikide 
antitsüklilist eelarvepoliitikat ja võla suhte 
vähendamist SKPsse ning seda, et 
liikmesriikide eelarved oleksid ELi 
majanduskasvu perioodidel tasakaalus või 
väikese ülejäägiga, et reageerida 
tulemuslikult tulevastele väljakutsetele ja 
tagada euroala stabiilsus; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon ja nõukogu ei 
kordaks majanduskriisile reageerimisel 
minevikus tehtud vigu; väljendab muret 
selle pärast, et vaatamata ulatusliku 
kokkuhoiu teooria metoodika ja järelduste 
tugevale kriitikale on komisjon sellest 
alates 2009. aastast suuresti sõltunud; 
märgib, et suur hulk vastutõendeid näitab, 
et kokkuhoiumeetmete tagajärjel väheneb 
tavaliselt SKP kasv, suureneb tööpuudus 
ja väheneb nõudlus; võtab teadmiseks 
IMFi tollase peaökonomisti 2013. aasta 
järeldused, et iga riigieelarvest kärbitud 
dollari kohta vähenes majandustoodang 
1,50 USA dollarit; kutsub ELi 
institutsioone ja otsustajaid üles 
tunnistama tõendeid selle kohta, et 
avaliku sektori kulutuste kärpimisel on 
majandusele pärssiv mõju, ning sellele 
käsitusele pandeemiast tingitud seisakust 
taastumisel vastu seisma;

Or. en
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20. tunneb muret COVID-19 kriisi 
märkimisväärse, kuid ebaühtlase negatiivse 
mõju pärast valitsemissektori 
eelarvepuudujäägile ja erasektori võlale nii 
euroalal kui ka ELis, eelkõige 
liikmesriikides, millel juba enne 
pandeemiast tingitud majanduslangust oli 
suur riigivõlg, mis halvendab veelgi nende 
liikmesriikide olukorda, keda pandeemia 
ja/või juba varasem suur valitsemissektori 
võlg eriti mõjutab; nõuab lahendust, mis 
tagaks valitsemissektori võla kestlikkuse; 
on sellega seoses veendunud, et Euroopa 
Komisjoni võlakirjade emiteerimine on 
praeguses kriisis oluline samm;

20. tunneb muret COVID-19 kriisi 
märkimisväärse, kuid ebaühtlase negatiivse 
mõju pärast valitsemissektori 
eelarvepuudujäägile ja erasektori võlale nii 
euroalal kui ka ELis, eelkõige 
liikmesriikides, millel juba enne 
pandeemiast tingitud majanduslangust oli 
suur riigivõlg, mis halvendab veelgi nende 
liikmesriikide olukorda, keda pandeemia 
ja/või juba varasem suur valitsemissektori 
võlg eriti mõjutab; nõuab lahendust, mis 
tagaks valitsemissektori võla kestlikkuse; 
on veendunud, et see nõuab kas selliste 
ühiste võlakirjade kasutuselevõttu, mis on 
struktureeritud viisil, mis võimaldaks 
valitsustel kulutada koroonaviiruse 
põhjustatud tervise- ja majanduskriisile 
reageerimisel nii, et see ei suurendaks ei 
praegu ega tulevikus nende riigivõlga ja 
hoiaks laenuvõtmise kulud suhteliselt 
madalad, või eelistatavalt EKP poolt 
PEPPi raames ostetud riigivõla 
kustutamist või EKP poolt riikide 
valitsemissektori kontode krediteerimist 
per capita, et otseselt rahastada 
pandeemiaga seotud kulutusi;

Or. en
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21. peab oluliseks, et ELi eelarve- ja 
majanduspoliitika raamistiku 
läbivaatamine riigipõhiste soovituste 
eesmärgil pakuks kohandatud lahendusi, et 
vastata liikmesriikide erinevatele 
vajadustele; nõuab reegleid, mis 
võimaldaksid eelarvepoliitikas reageerida 
lühiajalistele vapustustele oma 
äranägemise järgi ning vähendada 
valitsemissektori suurt võlasuhet vastavalt 
eelarvereeglitele realistliku ja mõistliku 
ajavahemiku jooksul, võimaldades samal 
ajal piisaval tasemel avaliku sektori 
investeeringuid, kestlikku maksupoliitikat 
ja valitsemissektori stabiilset tulu koos 
avaliku taristu pikaajalise ajakohastamise 
ja tugevdamisega;

21. peab oluliseks, et ELi eelarve- ja 
majanduspoliitika raamistiku 
läbivaatamine riigipõhiste soovituste 
eesmärgil pakuks kohandatud lahendusi, et 
vastata liikmesriikide erinevatele 
vajadustele; nõuab reegleid, mis 
võimaldaksid eelarvepoliitikas reageerida 
lühiajalistele vapustustele oma 
äranägemise järgi ning vähendada 
valitsemissektori suurt võlasuhet vastavalt 
eelarvereeglitele realistliku ja mõistliku 
ajavahemiku jooksul, võimaldades samal 
ajal piisaval tasemel avaliku sektori 
investeeringuid, kestlikku maksupoliitikat 
ja valitsemissektori stabiilset tulu koos 
avaliku taristu pikaajalise ajakohastamise 
ja tugevdamisega; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja nõukogu ei pöörduks tagasi 
kokkuhoiupoliitika juurde, mida 
rakendati vastusena ülemaailmsele 
finantskriisile ja riigivõlakriisile; märgib, 
et selline kahjustav poliitika on sätestatud 
stabiilsuse ja kasvu pakti reeglites ning 
majanduse juhtimist käsitleva kuue 
seadusandliku akti paketis ja majanduse 
juhtimist käsitleva kahe seadusandliku 
akti paketis, ning et selle raamistiku 
katkestamine nõuab märkimisväärseid 
seadusandlikke muudatusi;

Or. en
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24a. on vastu Euroopa poolaasta 
kavandatavale rollile taastekavas; märgib, 
et riigipõhised soovitused, mille komisjon 
on alates 2011. aastast stabiilsuse ja kasvu 
pakti ning makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse raames 
andnud, on sisaldanud järjepidevaid 
nõudmisi avaliku sektori kulutuste 
vähendamiseks, ning märgib, et komisjon 
on sihtvaldkondadena konkreetselt välja 
toonud pensionid, tervishoiuteenused, 
palgakasvu, töökohakindluse ja 
töötushüvitised; on veendunud, et ELi 
institutsioonid peavad nendest poliitilistest 
prioriteetidest loobuma; nõuab Euroopa 
poolaasta täielikku eraldamist 
taastekavast;

Or. en
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25. toetab komisjoni teadaannet 
läbivaatamise kohta ja vastavalt selle 
tulemustele Euroopa poolaasta 
kohandamist, et muuta see majanduse 
taastamise meetmete koordineerimise 
vahendiks; märgib, et Euroopa poolaasta 
protsess peaks tagama eelarve- ja 
majanduspoliitika koordineerimisel 
põhineva ELi majanduse juhtimise 
protsessi toimimise ning võtma vajaduse 
korral arvesse sotsiaal- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke; on 
veendunud, et see peab hõlmama riigiabi ja 
maksupoliitikaga seotud meetmete ning 
maksu- ja sotsiaalpoliitika ning töösuhteid 
reguleeriva poliitika paremat 
koordineerimist, et vältida liikmesriikide 
vahel ebaausat konkurentsi;

25. toetab komisjoni teadaannet 
läbivaatamise kohta ja vastavalt selle 
tulemustele Euroopa poolaasta 
kohandamist, et muuta see majanduse 
taastamise meetmete koordineerimise 
vahendiks; märgib, et Euroopa poolaasta 
protsess peaks võtma vajaduse korral 
arvesse sotsiaal- ja keskkonnapoliitika 
eesmärke; on veendunud, et see peab 
hõlmama riigiabi ja maksupoliitikaga 
seotud meetmete ning maksu- ja 
sotsiaalpoliitika ning töösuhteid 
reguleeriva poliitika paremat 
koordineerimist, et vältida liikmesriikide 
vahel ebaausat konkurentsi; on mures, et 
alates Euroopa poolaasta kehtestamisest 
2011. aastal on komisjoni riigipõhistes 
soovitustes nõutud konkreetsed 
poliitikameetmed keskendunud 
palgakasvu piiramisele, pensioni saamise 
vanusepiiri tõstmisele, riigiettevõtete 
erastamisele, avaliku sektori 
tervishoiukulude vähendamisele, pikema 
tööaja edendamisele, töökohakindluse 
vähendamisele ja sotsiaalteenuste 
rahastamise vähendamisele, mis kõik on 
aidanud nõrgendada riikide, 
institutsioonide ja üksikisikute suutlikkust 
reageerida COVID-19 pandeemia 
puhkemisele; märgib, et komisjon on 
Euroopa poolaasta protsessi raames 
sekkunud märkimisväärselt nendesse 
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avaliku poliitika valdkondadesse, mis 
kuuluvad õiguslikult ELi toimimise 
lepingu kohaselt liikmesriikide pädevusse, 
nagu pensionid ja tervishoiuteenuste 
osutamine;

Or. en
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Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25a. nõuab tungivalt, et komisjon ja 
nõukogu tunnistaksid 
makromajandusliku raamistiku 
läbivaatamise käigus, et 1990. aastatel 
valitsenud majandustingimused ELis 
erinesid märkimisväärselt praegu 
valitsevatest majandustingimustest; 
märgib, et 1997. aastal olid 
valitsemissektori pikaajaliste laenude 
intressimäärad ligikaudu 5 %, keskmine 
valitsemissektori võla suhe SKPsse jäi 
ELis vahemikku 65–70 %, 
valitsemissektori keskmine võlg 11 algse 
euroala liikme seas oli ligikaudu 60 % 
SKPst, prognoositav SKP kasvumäär oli 3 
% aastas ja inflatsiooniks prognoositi 2 
%; märgib, et nende majandustingimuste 
kohaselt nõuaks valitsemissektori võla ja 
SKP suhte hoidmine 60 % tasemel või alla 
selle valitsustelt eelarvepuudujäägi 
piiramist 3 %ni SKPst; rõhutab, et kui 
tulevases makromajanduslikus 
raamistikus lepitakse kokku mis tahes 
uued eesmärgid, peavad need kajastama 
praegust majanduslikku olukorda ning 
olema suunatud pigem kliima- ja 
heaolunäitajatele kui meelevaldsetele 
võla- ja eelarvepuudujäägi eesmärkidele;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. kutsub komisjoni üles uurima 
rahvusvaheliste institutsioonide soovitatud 
uusi poliitikasuundi, mis toetavad ja 
aitavad rahastada õiglast üleminekut, mis 
leevendab kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju ja 
edendab kestlikku majanduskasvu, ning 
mille eesmärk on leevendada 
pandeemiajärgse taastumisega seotud 
tohutuid kulusid ja taastada liikmesriikide 
rahandus; kutsub ELi juhte ja komisjoni 
üles tegema julgeid otsuseid, et kiiresti 
luua uute omavahendite kogum, võtta 
arvesse nii keskkonnakaitse rakendamist 
kui ka õiglase, kestliku ja 
konkurentsivõimelise ühtse turu arendamist 
soodustavast ELi poliitikast saadavat tulu 
ning võimaldada taasterahastu raames 
antud laenude tagasimaksmist juba 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul; tuletab meelde, et need 
omavahendid tuleb kasutusele võtta 
võimalikult kiiresti, hiljemalt alates 2021. 
aastast, ja need peavad olema alalised; 
rõhutab sellega seoses Euroopa Parlamendi 
seisukohta, mida parlament väljendas oma 
16. septembri 2020. aasta seadusandlikus 
resolutsioonis nõukogu otsuse eelnõu 
kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 
omavahendite süsteemi ja millega 
kehtestatakse uued omavahendite 
kategooriad25;

34. kutsub komisjoni üles uurima 
rahvusvaheliste institutsioonide soovitatud 
uusi poliitikasuundi, mis toetavad ja 
aitavad rahastada õiglast üleminekut, mis 
leevendab kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju ja 
edendab kestlikku majanduskasvu, ning 
mille eesmärk on leevendada 
pandeemiajärgse taastumisega seotud 
tohutuid kulusid ja taastada liikmesriikide 
rahandus; kutsub ELi juhte ja komisjoni 
üles tegema julgeid otsuseid, et kiiresti 
luua uute omavahendite kogum, võtta 
arvesse nii keskkonnakaitse rakendamist 
kui ka õiglase, kestliku ja 
konkurentsivõimelise ühtse turu arendamist 
soodustavast ELi poliitikast saadavat tulu 
ning võimaldada taasterahastu raames 
antud laenude tagasimaksmist juba 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul; tuletab meelde, et need 
omavahendid tuleb kasutusele võtta 
võimalikult kiiresti, hiljemalt alates 2021. 
aastast, ja need peavad olema alalised; 
rõhutab sellega seoses Euroopa Parlamendi 
seisukohta, mida parlament väljendas oma 
16. septembri 2020. aasta seadusandlikus 
resolutsioonis nõukogu otsuse eelnõu 
kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 
omavahendite süsteemi ja millega 
kehtestatakse uued omavahendite 
kategooriad25; nõuab tungivalt, et 
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nõukogu eesistujariik Saksamaa teeks 
kiireid edusamme kokkuleppe 
saavutamisel ELi finantstehingute maksu 
kohta, mis peab hõlmama tuletistehingute 
maksu, ning alustaks viivitamata ELi 
tasandi digitaalmaksu kehtestamist 
tehnoloogiahiiglastele, arvestades 
edusammude puudumist OECD tasandi 
kõnelustel;

_______________ _______________
25 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220. 25 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.
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