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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia 

Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 A a. arvestades, et EL ja liikmesriigid on 

jätkuvalt majandus- ja sotsiaalkriisis, mis 

on liidu asutamisest alates sügavaim kriis; 

arvestades, et ELi neoliberaalne poliitika 

ja majanduse juhtimise raamistikus ELi 

poolt peale sunnitud kokkuhoiupoliitika 

on ootuspäraselt suurendanud 

sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust 

liikmesriikides ja liikmesriikide vahel 

ning vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 

olevate inimeste arvu (2015. aastal oli 

neid ELi 28 liikmesriigis 24,4 %); 

arvestades, et tööturu dereguleerimine ja 

regressiivsed maksusüsteemid on aidanud 

kaasa töötajate toodetud kasumi 

ülekandmisele suurtele kapitalistidele 

ning laiendanud lõhet sissetulekute ja 

vara jaotumises; 
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Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et majandus- ja 

rahandusliidust tulenev võlakoorem on 

ülimalt ebaproportsionaalne, nii et mõned 

riigid saavad kasu, samas kui teised on 

surutud raskesse madalseisu; arvestades, 

et kõnealune võlg on olnud ettekäändeks 

vastuvõetamatute kokkuhoiukavade 

kehtestamisele, mis on toonud kaasa võla 

suurenemise ja muutnud erasektori võla 

avaliku sektori võlaks, mida süvendavad 

sellele järgnenud majanduslanguse 

tagajärjed eelarvele, ning samal ajal 

püütakse täita struktuurireformide 

jõustamise eesmärke ning 

dekonstrueeritakse riigi sotsiaalseid 

ülesandeid ja töötajate õigusi; arvestades, 

et selline poliitika on toonud kaasa 

töötuse ja vaesuse kasvu, suured 

palgakärped, kõrgema pensioniea ja 

väiksemad avaliku sektori kulutused 

sellistes valdkondades nagu haridus, 

kultuur ja tervishoid; arvestades, et 

kõnealuste poliitikasuundadega on 

kehtestatud radikaalsete erastamiskavade 

läbiviimine ning nendega kahandatakse 

jätkuvalt nõudlust; 
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Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et komisjon ei ole 

suutnud majanduskriisile kehtivas 

majanduse juhtimise raamistikus 

poliitiliselt ja sisuliselt reageerida, ja 

tegelikult on edendatud kallutatud 

raamistikku, mis võimaldab domineerida 

neoliberaalsel ja kokkuhoiupõhisel 

poliitikal, mis mõjub hävitavalt 

sotsiaalsele ühtekuuluvusele, 

jätkusuutlikule ja õiglasele arengule, 

tööhõivele ja Euroopa rahvaste poolsele 

demokraatlikule kontrollile; 

Or. en 
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Sánchez Caldentey 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. kritiseerib teravalt 

kokkuhoiupoliitikat – nn 

konkurentsivõimepoliitikat, 

liberaliseerimist ja tööturu 

dereguleerimist – mis on kahjustanud 

peamisi sotsiaalseid ja töötajate õigusi 

liikmesriikides; kaitseb õigust 

kollektiivläbirääkimistele, milles töötajate 

organisatsioonid otseselt osalevad, kui 

peamist vahendit, millega õigusi kaitsta ja 

tugevdada, et võidelda diskrimineerimise, 

sotsiaalse dumpingu, ebakindla ja 

pettusega seotud tööhõive, tööaja 

dereguleerimise, ebatüüpiliste töövormide, 

madalapalgalise sektori suurenemise, 

madalate palkade nimel toimuva 

võidujooksu, palgavaesuse, sotsiaalse 

tõrjutuse, vaeste pensionäride ning 

töökohal ahistamise ja vägivalla nähtuste 

vastu ning kaitsta töötajaid 

ekspluateerimise eest uutes töövormides, 

sh digitaaltööl ja rahvatööl, ning kaitsta 

õigust mitte olla kättesaadav; 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. on kindlalt vastu viie juhi aruandele, 

kuna selles ei pakuta väljapääsu 

valitsevast kokkuhoiunarratiivist, vaid 

soovitatakse hoopiski süvendada praegust 

poliitikat, sh suurema konkurentsi ja 

struktuurilise lähenemise abil, 

kehtestades range eelarvepoliitika ja 

kokkuhoiu; mõistab sügavalt hukka 

asjaolu, et ELi institutsioonid nõuavad 

liikmesriikidelt jätkuvalt 

kokkuhoiumeetmete kehtestamist, ning 

eelkõige asjaolu, et ELi institutsioonid 

šantažeerivad mõnesid riike, kes on 

väljendanud kasvu ja arengu 

soodustamiseks enda valikuid; nõuab, et 

Euroopa institutsioonid austaksid iga 

liikmesriigi riiklikku suveräänsust ning 

inimeste tehtud otsuseid liikumiseks 

arengu, kasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 

suunas, ning et ühtegi riiki ei karistataks 

sellepärast, et ta elavdab oma majandust 

kas avaliku sektori investeerimiskavade 

või ümberjaotava maksupoliitika ja 

progressiivse maksupoliitika abil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 35 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 35 a. on seisukohal, et ELi enda ja ELi 

sisene kriis on tekkinud Lissaboni 

lepinguga ja varasemate lepingutega 

kehtestatud raamistikust, ning et sellest 

olukorrast ei ole praeguses raamistikus 

väljapääsu; nõuab, et kehtestataks 

integratsiooni reguleerivate lepingute, 

eelkõige Lissaboni lepingu 

tagasipööratavus eesmärgiga see 

kehtetuks tunnistada, samuti tuleks 

kehtetuks tunnistada fiskaalkokkulepe ja 

majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 

koordineerimise ja juhtimise leping, 

majanduse juhtimist käsitleva kuue 

seadusandliku akti pakett ja kahe 

seadusandliku akti pakett; nõuab, et 

Euroopa Ülemkogu kutsuks kokku 

valitsustevahelise konverentsi, et arutada 

lepingute tagasipööratavust ja kehtetuks 

tunnistamist; rõhutab, et liikmesriigid 

peavad kiiresti saama tagasi võimaluse 

otsustada majanduspoliitika kasuks, mis 

vastab kõige paremini nende 

konkreetsetele vajadustele;  

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 35 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 35 b. on seisukohal, et kehtiv majanduse 

juhtimise raamistik ei ole suutnud ELi ja 

euroala probleeme lahendada; on 

seisukohal, et stabiilsuse ja kasvu pakt 

ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 

koordineerimise ja juhtimise leping tuleb 

asendada majanduskasvule suunatud, 

sotsiaalselt õiglase ja demokraatliku 

aruandekohustusega 

majandusraamistikuga, mis põhineb 

sellistel sotsiaalsetel ja keskkonnaalastel 

kriteeriumitel, mis toovad kasu kõikidele 

ELi elanikele; kutsub komisjoni üles 

algatama radikaalset muudatust 

makromajanduspoliitikas, et tagada 

demokraatlik aruandekohustus, sh 

suurendades Euroopa Parlamendi ja 

riikide parlamentide rolli, ning 

suurendada vajaduse korral sotsiaalset 

kaasatust, läbipaistvust ja paindlikkust, sh 

sotsiaalselt tasakaalustatud 

fiskaalstiimulite abil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE 

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. nõuab toetusprogrammi loomist 

nendele liikmesriikidele, kes sooviksid läbi 

rääkida euroalast lahkumise üle põhjusel, 

et nende liikmesus on muutunud 

jätkusuutmatuks ja väljakannatamatuks; 

rõhutab, et sellises programmis tuleks ette 

näha piisav hüvitis tekitatud sotsiaalse ja 

majandusliku kahju eest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 
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Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  5 b. nõuab, et viivitamata lõpetataks nn 

vastastikuse mõistmise memorandumite 

koostamine ning loobutaks neis 

kehtestatud kahjulikest ja sotsiaalselt 

hävitavatest kokkuhoiualastest ja 

neoliberaalsetest poliitikapõhimõtetest; on 

arvamusel, et nende memorandumitega 

on võetud kasutusele ebaõiglane 

maksupoliitika, millega rikutakse 

proportsionaalse võrdsuse ja progressiivse 

maksustamise põhimõtet; nõuab 

hädaolukorra lahendamise plaani 

väljatöötamist, et toetada majandust 

nendes riikides, kus on sekkunud troika, 

ja seda, et selles plaanis oleksid ette 

nähtud rahalised vahendid ja võimalused 

teha ühtse turu toimimise ja ühise 

poliitika suhtes vajalikke erandeid; 

Or. en 
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Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. on seisukohal, et pangandusliidu 

õigusaktid teenivad ELis ainult suure 

finantskapitali huve ja on vastuolus 

peamiste demokraatia põhimõtetega; 

pooldab pangandusliidu õigusaktide 

kehtetuks tunnistamist ja on seisukohal, 

et pangandussüsteemi üle on vaja tagada 

demokraatlik avalikkuse kontroll; 

Or. en 

 

 


