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MAJANDUSE JUHTIMINE

Majanduse juhtimine on institutsioonide ja menetluste süsteem, mis loodi eesmärgiga
saavutada liidu eesmärgid majanduse valdkonnas, täpsemalt majanduspoliitika
kooskõlastamine majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks ELi ja selle kodanike
hüvanguks. Aastal 2008 alanud finants-, fiskaal- ja majanduskriis näitas, et EL vajab
tõhusamat majanduse juhtimise mudelit, kui seni kehtinud majandus- ja fiskaaltegevuse
kooskõlastamine. Majanduse juhtimise valdkonna arengud hõlmavad nii fiskaalpoliitika
kui ka makromajanduspoliitika tõhustatud kooskõlastamist ja järelevalvet ning raamistiku
loomist finantskriiside ohjamiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikkel 3;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklid 2–5, 119–144
ja 282–284;

— ELi toimimise lepingule lisatud protokollid: protokoll nr 12 ülemäärase eelarvepuudujäägi
menetluse kohta, protokoll nr 13 lähenemiskriteeriumide kohta ja protokoll nr 14
eurorühma kohta.

EESMÄRGID

A. Aluslepingu sätted
ELi lepingu preambulis on öeldud, et liikmesriigid on „otsustanud saavutada oma
rahvamajanduste tugevnemise ja vastastikuse lähenemise ning asutada majandus- ja rahaliidu“.
ELi lepingu artiklis 3 sätestatakse, et liit „taotleb Euroopa säästvat arengut, mis põhineb
tasakaalustatud majanduskasvul, hindade stabiilsusel ja kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel
turumajandusel, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress [...]“.
Majanduspoliitika koordineerimine toimub ELi toimimise lepingu artiklite 2, 5 ja 119 alusel,
milles nõutakse, et liikmesriigid näeksid oma majanduspoliitikas ühise huvi küsimust ja
kooskõlastaksid seda tihedalt. Kooskõlastamise valdkonnad ja vormid on täpsustatud artiklis
121, milles on sätestatud üldiste (majanduspoliitika üldsuunised) ja riigipõhiste poliitikaalaste
soovitustega seotud menetlused, ning artiklis 126, millega nähakse ette menetlus, mida
kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi puhul (4.2.1).
Artiklites 136–138 on toodud erisätted nende liikmesriikide kohta, mille vääring on euro,
millega neilt nõutakse eelarvedistsipliini ja majanduspoliitika kooskõlastamise ja järelevalve
tõhustamist.
Peale selle on tööhõivet käsitlevas IX jaotises nõutud, et tööhõivepoliitikat tuleb kooskõlastada
ja see peab vastama üldsuunistes kindlaks määratud majanduspoliitikale (artikkel 146) (5.10.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.3.pdf
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B. Majanduse juhtimise valdkonnad
Aastal 2008 alanud finants-, fiskaal- ja majanduskriis on näidanud, et finants-, fiskaal-
ja makromajanduslik tasakaalustamatus on tihedas omavahelises seoses mitte ainult
riigisiseselt, vaid ka ELi tasandil, eriti euroala riikide puhul. Seepärast puudutab 2011.
aastal loodud ja endiselt arendamisel olev tugevdatud majanduse juhtimise süsteem mitut
majandusvaldkonda, sealhulgas fiskaalpoliitikat, makromajanduslikke küsimusi, kriisiohjamist,
makromajanduslikku finantsjärelevalvet ja investeeringuid.

SAAVUTUSED

A. Majanduspoliitika kooskõlastamine aastani 2011
Kuni 2011. aastani põhines majanduspoliitika kooskõlastamine peamiselt konsensusel
õiguslikult siduvate normideta, välja arvatud stabiilsuse ja kasvu paktis määratletud
fiskaalpoliitika raamistiku puhul (4.2.1). Majanduspoliitika kooskõlastamise ulatus oli lai ja
sõltuvalt asjaomase koostöölepingu siduvuse määrast oli võimalik kasutada eri koostöövorme,
mis olid järgmised:
— koostöö teabevahetuse kaudu, nt Euroopa Ülemkogu Kölni kohtumisel 1999. aastal sisse

seatud makromajanduslik dialoog;

— kooskõlastamine kui kriisiohjamisvahend, nt Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi
loomine 2010. aasta mais;

— avatud koordinatsiooni meetod, millega liikmesriigid püstitasid ühised eesmärgid, kuid
otsustasid ise, kuidas neid saavutada (siin on näiteks 2000. aasta märtsis loodud Lissaboni
strateegia, millega ELi riikide juhid soovitasid liikmesriikidel kehtestada võrdlusnäitajad,
selgitada välja parimad tavad ja viia ellu asjakohast poliitikat);

— poliitika delegeerimine, millega kõik kindla poliitikavaldkonna volitused võidakse
delegeerida ühele institutsioonile (näidete hulka kuuluvad rahapoliitika (4.1.3) ja
konkurentsipoliitika (3.2.1), mis on delegeeritud vastavalt Euroopa Keskpangale (EKP) ja
komisjonile).

B. Majanduse juhtimine alates 2011. aastast
Kriis tõi paljudes Euroopa riikides välja põhimõttelised probleemid ja jätkusuutmatud
arengusuunad ning selgus, et ELi riikide majandused sõltuvad üksteisest väga tugevalt. Peeti
vajalikuks kooskõlastada majanduspoliitikat ulatuslikumalt kogu ELis, et lahendada probleemid
ning elavdada majanduskasvu ja töökohtade loomist tulevikus. Selle eesmärgi saavutamiseks
vaadati läbi olemasolev majanduspoliitika kooskõlastamisega tegelevate asutuste ja menetluste
süsteem ELis ning seda tugevdati 2011. aastal (majanduse juhtimist käsitleva kuue
seadusandliku akti paketi vastuvõtmisega), 2012. aastal (pangandusliitu puudutavate
ettepanekute ja Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) loomisega), 2013. aastal (kahe
seadusandliku ettepaneku paketi vastuvõtmisega), 2014. aastal (ühtse järelevalvemehhanismi ja
ühtse kriisilahenduskorra loomisega) ning 2015. aastal (Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fondi (EFSI) loomisega).
1. Tugevdatud järelevalve majanduse ja eelarve üle ning selle kooskõlastamine Euroopa
poolaasta raames
Majanduse tõhustatud juhtimine hõlmab järgmist: uus sünkroniseeritud töömudel – Euroopa
poolaasta – majandus- ja eelarveprioriteetide arutamiseks ning kooskõlastamiseks; rangem
ELi järelevalve fiskaalpoliitika üle stabiilsuse ja kasvu pakti raames (4.2.1); uued

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_3.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.1.pdf
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vahendid makromajandusliku tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks (4.2.2) ning uued vahendid
finantsraskustes olevate liikmesriikidega tegelemiseks (4.2.3).
Euroopa poolaasta on kuuekuuline periood igal aastal, mille jooksul kooskõlastatakse
liikmesriikide eelarve-, makromajandus- ja struktuuripoliitikat, et võimaldada liikmesriikidel
võtta ELi kaalutlusi arvesse oma riigieelarvemenetluse varases etapis ja majanduspoliitika
kujundamise muudes aspektides. Eesmärk on tagada see, et kogu poliitikat analüüsitakse
ja hinnatakse koos ning kaasatakse poliitikavaldkonnad, mis varem ei olnud süstemaatilise
majandusjärelevalve all, nagu makromajanduslik tasakaalustamatus ja finantsküsimused.
Euroopa poolaasta tähtsamad etapid on järgmised.
— Hilissügisel esitab komisjon iga-aastase majanduskasvu analüüsi, milles komisjon määrab

kindlaks ELi tuleva aasta prioriteedid majandus-, eelarve- ja tööhõivepoliitika valdkonnas
ning muud reformid, mis on vajalikud majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks.
Komisjon esitab euroalale tervikuna konkreetsed soovitused, mida järgnevalt arutab
nõukogu ja mille kinnitab Euroopa Ülemkogu oma kevadisel kohtumisel. Komisjon
avaldab ka häiremehhanismi aruande, milles on nimetatud need liikmesriigid, keda võivad
oodata ees probleemid makromajandusliku tasakaaluga.

— Aprillis esitavad liikmesriigid oma kavad riigi rahanduse usaldusväärsuse tagamiseks
(stabiilsus- ja lähenemisprogrammid) ning reformide tegemiseks ja meetmete võtmiseks,
mille abil saavutada arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (riiklikud reformikavad).
Ühise esitamise käigus on võimalik arvesse võtta fiskaal- ja struktuuripoliitika vastastikust
täiendavust ja ülekanduvat mõju.

— Mais hindab komisjon riiklikke reformikavu ning stabiilsus- ja lähenemisprogramme
ning seda, milliseid edusamme on liikmesriigid teinud strateegia „Euroopa 2020“
eesmärkide ning makromajandusliku tasakaalu saavutamiseks. Nende hinnangute põhjal
esitab komisjon riigipõhised soovitused, mida seejärel arutatakse nõukogu erinevates
koosseisudes.

— Juunis/juulis kinnitab Euroopa Ülemkogu riigipõhised soovitused ja nõukogu võtab need
ametlikult vastu juulis, millega lõpetatakse Euroopa poolaasta iga-aastane tsükkel ELi
tasandil.

Euroopa poolaastat rakendati esmakordselt 2011. aastal. Ühised arutelud ELi
tasandil fiskaalpoliitika, makromajandusliku tasakaalustamatuse, finantssektori teemade ja
majanduskasvu soodustavate struktuurireformide üle toimuvad Euroopa poolaasta jooksul ja
enne seda, kui valitsused koostavad järgneva aasta eelarvekavad ja esitavad need riikide
parlamentidele arutamiseks aasta teisel poolel (liikmesriigi poolaasta). Enne lõpliku eelarve
koostamist esitavad liikmesriigid oma eelarvekavad komisjonile, kes esitab oma arvamuse, ja
eurorühmale, kes neid kavu hindab.
2. Finantssektori tervendamiseks kehtestas EL uued eeskirjad ja asutas Euroopa
järelevalveasutused, et hoida ära kriisid ja tagada see, et kõik finantssektoris osalejad oleksid
nõuetekohaselt reguleeritud ja nende üle toimuks järelevalve. Need asutused on nüüd lõimitud
täielikumasse pangandusliitu (4.2.4).
C. Osalejad
Euroopa Ülemkogu määrab kõige kõrgemal tasandil kindlaks kooskõlastatud poliitilised
prioriteedid ja annab suuniseid. Nõukogu võtab komisjoni ettepanekute põhjal vastu soovitused
ja otsused. Komisjon vastutab soovituste ja otsuste koostamise ning nende elluviimise
hindamise eest. Liikmesriigid vastutavad riikliku aruandluse, teabevahetuse ning nõukogus
vastu võetud soovituste ja otsuste elluviimise eest. Eurorühm (mis koosneb euro kasutusele

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.4.pdf
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võtnud liikmesriikide rahandusministritest) arutab majandus- ja rahaliiduga seotud küsimusi
tavaliselt enne majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungit ning juhib Euroopa
stabiilsusmehhanismi. EKP osaleb eurorühma aruteludes raha- või vahetuskursipoliitikaga
seotud küsimuste käsitlemisel. Majandus- ja rahanduskomitee esitab arvamusi ja valmistab ette
nõukogu tööd, mida teevad ka majanduspoliitika komitee ja eurorühma töörühm.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepingu jõustumisega sai Euroopa Parlamendist kaasseadusandja mitmepoolse
järelevalve kohta eeskirjade kehtestamisel (ELi toimimise lepingu artikli 121 lõige 6).
Majanduse juhtimisega seotud seadusandlike aktidega pandi alus majandusdialoogile. Selleks
et tõhustada dialoogi liidu institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
vahel ning tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, võivad Euroopa Parlamendi pädevad
komisjonid kutsuda nõukogu eesistuja, komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja
või eurorühma esimehe arutama oma otsuseid või andma ülevaate oma tegevusest Euroopa
poolaasta raames. Selle dialoogi raames võib Euroopa Parlament pakkuda võimalust osaleda
arvamuste vahetuses ka liikmesriigile, kelle suhtes on nõukogu teinud otsuse alustada
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust või ülemäärase tasakaalustamatuse menetlust.
Euroopa Parlament esitab Euroopa poolaasta raames oma arvamuse iga-aastase majanduskasvu
analüüsi kohta konkreetsetes resolutsioonides, milles võetakse arvesse ka neid seisukohti, mida
on väljendatud aasta alguses toimunud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide
kohtumisnädalal, kus käsitletakse Euroopa poolaastat. Hilissügisel avaldab Euroopa Parlament
arvamust Euroopa poolaasta käesoleva tsükli kohta (sealhulgas nõukogu poolt vastu
võetud riigipõhiste soovituste kohta), võttes arvesse ka liikmesriikide parlamentide pädevate
komisjonide esimeestega toimunud ühise kohtumise tulemusi.
Euroopa Parlament edendab liikmesriikide parlamentide kaasamist sellega, et korraldab iga-
aastaseid kohtumisi asjaomaste komisjonide liikmetega. Ka tuleks liikmesriikide parlamendid
kaasata vastavalt igas liikmesriigis kehtivale õiguslikule ja poliitilisele korraldusele
nõuetekohaselt Euroopa poolaasta raames toimuvasse tegevusse ning stabiilsus- või
lähenemisprogrammide ja riiklike reformikavade ettevalmistamisse, et suurendada tehtavate
otsuste läbipaistvust, ülevõtmist ning vastutust nende täitmise eest.
Alice Zoppè
07/2017
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