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Euroopa Parlamendi resolutsioon majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta: 

ülevaade ja probleemid 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 
472/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide 
üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende 
ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta2, 

– võttes arvesse komisjoni selleaegse asepresidendi Olli Rehni 3. juuli 2013. aasta kirja, 
milles käsitleti nõukogu määruse (EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning 
majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta) artikli 5 lõike 1 
kohaldamist, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 
järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta3, 

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1177/2011, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal5,  

                                                 
1 ELT L 140, 27.5.2013, lk 1. 
2 ELT L 140, 27.5.2013, lk 11. 
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 12. 
4 ELT L 306, 23.11.2011, lk 33. 
5 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1. 
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– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 
eelarveraamistiku nõuete kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise 
kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta3, 

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni uuringu kohta, milles 
käsitletakse troika (Euroopa Keskpanga, Euroopa Komisjoni ja Rahvusvahelise 
Valuutafondi) rolli ja tegevust seoses euroala programme kohaldavate riikidega4, 

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni mitmetasandilise valitsemise 
esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevate probleemide kohta Euroopa Liidus5, 

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2011. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta kohta6,  

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi 
kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta7, 

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2014. aasta teatist „Majanduse juhtimise paketi 
hindamine – Aruanne määruste (EL) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 
1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 kohaldamise kohta” (COM(2014)0905), 

– võttes arvesse komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta teatist „Stabiilsuse ja kasvu pakti 
kehtivate nõuete paindlikum kasutamine” (COM(2015)0012), 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu juunis ja detsembris 2014 toimunud kohtumiste 
järeldusi, 

– võttes arvesse 2014. aasta oktoobri euroala tippkohtumise järeldusi, 

– võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 15. juuli 2014. aasta kõnet 
Euroopa Parlamendis, 

– võttes arvesse 2015. aasta majanduskasvu analüüsi (COM(2014)0902), 

– võttes arvesse EKP presidendi Mario Draghi 22. augusti 2014. aasta kõnet keskpanga 
iga-aastasel sümpoosionil Jackson Hole'is, 

                                                 
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41. 
2 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25. 
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 8. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0239. 
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0598. 
6 ELT C 165 E, 11.6.2013, lk 24. 
7 ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 140. 



 

AM\1066126ET.doc  PE558.980v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

– võttes arvesse Euroopa Kohtu kohtujuristi Cruz Villalóni 14. jaanuari 2015. aasta 
arvamust EKP rahapoliitiliste otsetehingute programmi õiguspärasuse kohta, 

– võttes arvesse EKP 22. jaanuari 2015. aasta teadet laiendatud varaostukava kohta,  

– võttes arvesse EKP 2014. aasta novembri üldtoimetist nr 157 „Eelarve ja 
makromajandusliku tasakaalustamatuse kindlakstegemine – kasutamata sünergia ELi 
tõhustatud juhtimisraamistikus”, 

– võttes arvesse CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB 
Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo) 2014. aasta juuli poliitikadokumenti 
„Struktuurne eelarvepositsioon: armastus esimesest silmapilgust muutus 
ebameeldivaks”, 

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 6. juuli 2012. aasta 
töödokumenti nr 977 „SKP lõhega seotud ebakindluse mõju kriisiaegadel”, 

– võttes arvesse OECD 9. detsembri 2014. aasta sotsiaal-, tööhõive- ja rändeküsimusi 
käsitlevat töödokumenti nr 163 „Sissetulekute ebavõrdsusega seotud suundumused ja 
selle mõju majanduskasvule”, 

– võttes arvesse IMFi töötajate 2013. aasta septembri aruteludokumenti „Towards a fiscal 
union for the euro area” (Euroala fiskaalliidu suunas liikumine), 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning põhiseaduskomisjoni 
arvamusi (A8-0190/2015), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et komisjoni sügisprognoosi kohaselt kasvab pärast kahte järjestikust 
ootamatu negatiivse kasvu aastat euroala sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2014. 
aastal oodatavalt 0,8 % ja 2015. aastal 1,1 %, mis tähendab, et kriisieelne SKP tase 
käesoleval aastal ei taastu ja tootmises jääb lõhe suureks; arvestades, et enamikus kõige 
hilisemates prognoosides ennustatakse väga madala inflatsiooni ohtu pikema aja vältel; 

B. arvestades, et liikmesriikide vahel jäävad ka pärast programmide rakendamist alles 
ülisuured erinevused, kus prognoositud SKP kasvumäärad 2014. aastal jäävad 
vahemikku -2,8 %st Küprosel kuni +4,6 %ni Iirimaal, kajastades üha suuremat 
negatiivset mõju avaldavat sisemiste erinevuste kasvu; 

C. arvestades, et komisjoni sügisprognoosi kohaselt vähenesid investeeringud euroalal 
2012. aastal 3,4 %, 2013. aastal 2,4 % ja alates kriisieelsest perioodist 17 %; arvestades, 
et 2014. ja 2015. aastal on oodatav investeeringukulude taastumine (1,7 %) väga nõrk; 
arvestades, et investeeringute vähesus on kahjulik tulevastele põlvkondade ja halvendab 
avaliku sektori rahalise jätkusuutlikkuse väljavaateid; 

D. arvestades, et koostamisel on Euroopa investeerimiskava eesmärgiga saada järgmise 
kolme aasta jooksul 315 miljardit eurot uusi investeeringuid; 
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E. arvestades, et komisjoni talveprognoosi kohaselt peaks töötuse määr ELis jääma 2015. 
ja 2016. aastal tasemele, mis ületab 11 %; 

Praeguse majanduse juhtimise raamistiku ülevaade 

1. on seisukohal, et praegune majandusolukord nõuab kiireid, kõikehõlmavaid ja 
otsustavaid meetmeid, et tulla toime deflatsiooni või väga madala inflatsiooni, väikese 
majanduskasvu ja suure tööpuuduse ohuga; 

2. on arvamusel, et ELis kestab endiselt erakordselt pikk ja raske majanduslangus, mis 
algas 2008. aastal; juhib tähelepanu sellele, et SKP lõhe on liiga suur ja selle tulemuseks 
on hüsteeriaoht ning püsiv suutlikkuse kaotus; on veendunud, et kiiresti on vaja 
täiendavaid kooskõlastatud eelarve- ja rahapoliitika meetmeid, kui soovitakse vältida 
võla deflatsiooni ja ühtlasi luua uut suutlikkust ELi majanduse ökoloogilisemaks 
muutmiseks;  

3. Palub sellega seoses koostada Euroopa jaoks ulatuslik keskkonnasõbraliku 
investeerimise programm ELi majanduse sotsiaalseks ja keskkonnasõbralikuks 
ümberkujundamise eesmärgil; 

4. rõhutab, et praegune majanduse juhtimise raamistik ei sisalda asjakohast demokraatliku 
aruandekohustuse mehhanismi ei euroala majanduslike väljavaadete hindamise ega ka 
üldise eelarvepoliitika vallas, samuti ei ole ette nähtud piisavat demokraatliku 
vastutusega seotud järelevalvemenetlust eri majandus- ja eelarveolukordade võrdsetel 
alustel hindamiseks;  

5. peab eriti kahetsusväärseks eurorühma suletud uste taga tehtud otsuseid, millel puudub 
läbipaistvus ja nõuetekohane vastutus; nõuab eurorühma koosolekute protokollide 
avaldamist; tuletab meelde oma troika tegevust käsitleva raporti järeldust, kus 
taunitakse eurorühma tegevust, kes võtab endale ELi tasandi täitevvolitused, kuid kellel 
puudub ELi tasandi demokraatlik õiguspärasus ja vastutus; 

6. tuletab meelde oma troika tegevust käsitleva raporti järeldust, kus taunitakse „tehnilise 
nõustamise” kohaldamisala ebamäärasust ja „eurorühma agentuuri” rolli, mis on antud 
nii komisjonile kui ka EKP-le abiprogrammide väljatöötamise, rakendamise ja 
hindamise raamistikus; taunib sellega seoses asjaolu, et nõukogu ja eurorühm ei ole 
andnud komisjonile selget ja vastutusega seotud juhtumipõhist volitust, samuti taunib 
komisjoni potentsiaalset huvide konflikti, arvestades ühelt poolt tema rolli troikas ning 
teiselt poolt vastutust aluslepingute täitmise järelevalvajana; 

7. märgib, et peamised poliitikasoovitusi sisaldavad algatused põhinesid 
majandusprognoosidel, kus ei olnud osatud ette näha eeljaotatud kokkuhoiumeetmetest 
tulenenud aeglast kasvu ja inflatsiooni ning kus oli oluliselt alahinnatud fiskaalkordaja 
suurust finantsturgude tõsise ebastabiilsuse ja riigilt riigile ülekanduva mõju tingimustes 
samaaegse konsolideerimise perioodil ning kumulatiivsete kiirete struktuurireformide 
deflatsioonimõju all;  

8. märgib, et kohandamise koormus on peamiselt langenud liikmesriikidele, kellel kriisi 
algul oli suur jooksevkonto ülejääk ja suur võla suhe SKPsse, mis tekitas üldise 
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deflatsioonisuundumuse;  

9. juhib eelkõige tähelepanu sellele, et eeljaotatud ja tasakaalustamata kokkuhoiumeetmed 
ning kõigi Euroopa riikide põhilisi sotsiaalkindlustussüsteeme puudutavad 
eelarvekärped on avaldanud ränka sotsiaalset mõju ja lisaks pidurdanud Euroopa 
majanduse toibumist ning tarbetult suurendanud avaliku sektori võla ja SKP suhte taset, 
võrreldes sellega, kui oleks rakendatud vajalikku, kuid järk-järgulisemat ja paremini 
kavandatud pikaajalist eelarve konsolideerimise strateegiat; rõhutab, et mõned 
ulatuslikud kokkuhoiumeetmed on vastuolus aluslepingus sätestatud kohustuste ning 
põhiõiguste hartas kehtestatud õigustega; 

10. rõhutab, et praegune olukord nõuab majanduse tõhusamat ja kaasavamat 
koordineerimist (et suurendada kogunõudlust, tugevdada riigi rahanduse jätkusuutlikust 
ja võimaldada õiglasi ja jätkusuutlikke struktuurireforme ja nendega seotud 
investeeringuid) ning kiiret tegutsemist, et korrigeerida majanduse juhtimise raamistiku 
kõige ilmsemad vajakajäämised; 

11. on seetõttu seisukohal, et majanduse juhtimise õigusraamistiku õiguslikku läbivaatamist 
ei vajata mitte üksnes seoses eelarvereeglitega, vaid ka selleks, et panna alus 
kvaliteetsele investeerimisraamistikule, eesmärgiga saavutada siduv ja ulatuslikum 
sotsiaal- majandusliku lähenemise protsess strateegia „EL 2020” uuendatud eesmärkide 
täitmiseks; ei nõustu seetõttu komisjoni hinnanguga, mille kohaselt praegune majanduse 
juhtimise raamistik on olnud edukas ja seega ei ole õigusraamistikku praegu vaja läbi 
vaadata;  

12. hoiatab, et menetluste kuhjumine muudab majanduse juhtimise raamistiku keerukaks ja 
vähendab selle läbipaistvust, mis kahjustab parlamentide, sotsiaalpartnerite ja kodanike 
isevastutust ja kõnealusest raamistikust lähtuvate suuniste, soovituste ja reformide 
omaksvõttu; rõhutab seetõttu õigusliku läbivaatamise vajalikkust, mis lihtsustaks 
keerukaid ja sageli kattuvaid järelevalve- ja aruandlusmenetlusi ning suurendaks ELi 
poolaasta raamistiku demokraatlikku kontrolli ja aruandekohustust;  

13. tunnistab, et riiklikku arutelu puudutava vastutuse suurendamisel euroala liikmesriikides 
on tehtud edusamme, seda ka tänu riikide eelarvenõukogude panusele; 

Mil viisil kehtivaid nõudeid paindlikumalt kasutada? 

14. rõhutab, et stabiilsuse ja kasvu pakti raames kehtivad paindlikkussätted jätavad liiga 
palju otsustamisvabadust ja ei ole praktikas moodustanud piisavat ja asjakohast 
vastutsüklilist raamistikku; tuletab meelde, et headel aegadel jätsid mitmed liikmesriigid 
vastutsüklilise konsolideerimise tegemata; peab kahetsusväärseks, et õigusaktides ette 
nähtud kaalutlusruumi ei ole eelnenud aastatel madala inflatsiooni, väikese 
majanduskasvu ja suure tööpuuduse taustal täies mahus kasutatud; rõhutab, et selle 
tulemusel on kaalutluspaindlikkus kujunenud erandi asemel pigem reegliks ja seda 
rakendatakse süstemaatiliselt ning ebatõhusalt alles siis, kui sotsiaalsed ja 
majanduslikud raskused on juba tekkinud;  

15. kiidab heaks asjaolu, et paindlikkust tõlgendavas teatises tunnistas komisjon hiljuti 
praeguste eelarve-eeskirjade tõlgendamisviisi rolli ELi investeerimislõhe ületamisel 
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ning kasvu soodustavate, jätkusuutlike ja sotsiaalselt tasakaalustatud 
struktuurireformide hõlpsamal rakendamisel; 

16. väljendab toetust asjaolule, et komisjon loeb riikide panust Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi stabiilsuse ja kasvu pakti suhtes eelarveliselt neutraalseks; nõuab 
täiendava selguse loomist seoses kõnealuste sissemaksete konkreetse käsitlusega 
kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjade tõlgendusega teatises;  

17. on seisukohal, et paindlikkust käsitleva komisjoni teatise eesmärk on 
investeerimisklausli reguleerimisala laiendamine, võimaldades stabiilsuse ja kasvu pakti 
ennetusliku osa teatavat paindlikkust liikmesriikide investeerimiskavade 
arvessevõtmiseks, eriti seoses kulutustega struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
projektidele, sh noorte tööhõive algatus, üleeuroopalised võrgud ja Euroopa ühendamise 
rahastu ning kaasrahastamine EFSI raames; on seisukohal, et kõnealune lähenemisviis 
tuleb kiiresti ümber hinnata, et see oleks sümmeetriliselt kohaldatav stabiilsuse ja kasvu 
pakti paranduslikule osale;  

18. on veendunud, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peaksid pidevas 
dialoogis sotsiaalpartneritega pakti ennetusliku ja korrigeeriva osa raames toimuvat 
reformiprotsessi demokraatlikult hindama; paneb kahetsusega tähele, et paljudes 
liikmesriikides on need reformid tegelikkuses õõnestanud sotsiaalseid ja 
keskkonnakaitsega seotud õigusi, suurendanud töösuhete ebakindlust ja vähendanud 
õigust riigi pensionile;  

19. nõuab tulemustele suunatud metoodilisi suuniseid kõlblike reformide ning sealhulgas 
mõjuhindamise, kulude-tulude analüüsi ja ajakava mõju kohta, võttes selgelt arvesse 
välismõjusid ning asjaomaste reformide sotsiaalset ja keskkonnakasu, ning 
järelevalvemehhanismide kohta nende panuse hindamiseks strateegia „Euroopa 2020” 
ajakohastatud riiklike eesmärkide saavutamisse; juhib tähelepanu asjaolule, et sellised 
tulemustele suunatud meetmed peaksid ühtlasi andma suuniseid reformide hindamiseks 
stabiilsuse ja kasvu pakti parandusliku osa raames;  

20. usub, et riiklike reformikavade raames ellu viidud üldised majandusreformid peaksid 
andma mõõdetavat positiivset sotsiaal-majanduslikku ja keskkonnakasu ning aitama 
suurendada haldussuutlikkust;  

21. peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et teatises ei käsitleta selliste liikmesriigi kontrolli 
alt välja jäävate ebatavaliste sündmuste olemust, mis võimaldaksid ajutiselt kõrvale 
kalduda keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamise kohandamiskavast; 

Suurem kooskõlastatus ja majanduslik lähenemine: stabiilsuse ja kasvu pakti võimalik 

tõhustamine esimese ja teise majanduse juhtimise paketi läbivaatamise käigus 

22. on veendunud, et stabiilsuse ja kasvu pakti ning Euroopa poolaasta raames on rohkem 
ruumi paindlikkusele ja pehmele õigusele; kutsub komisjoni üles lähtuma nimetatud 
paindlikkusest ja esitama ettepanekuid tõlgendavate lisaeeskirjade kohta;  

23. leiab, et ELi eelarve-eeskirjad tuleks kindlaks määrata ühenduse tasandile toodud 
kehtiva majanduse juhtimise raamistiku raames; nõuab seetõttu, et asendataks 
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olemasolevad valitsustevahelised kokkulepped, nagu fiskaalkokkulepe, mis õõnestab 
praeguste eeskirjade demokraatlikku kontrolli;  

24. rõhutab siiski, et õigusraamistiku läbivaatamine oleks kõige asjakohasem 
poliitikavahend tõeliselt antitsüklilise lähenemisviisi saavutamiseks, nõudes kiiremat 
konsolideerimist hinnatõusude ajal ning suuremat manööverdamisruumi SKP negatiivse 
lõhe ajal ja eelkõige olukorras, kus majandus on null-alampiiril;  

25. juhib tähelepanu sellele, et asjaomane läbivaatamine võiks muu hulgas hõlmata selliste 
investeeringute kvalifitseeritud käsitlemist, mis kasutavad kapitalimahutusmeetodeid, 
nagu amortiseeritud soetusmaksumuse meetod, teatavate kvaliteetsete avaliku sektori 
investeeringute kategooriate arvestuse puhul, mis toodavad suurt ja mõõdetavat 
sotsiaalset ja keskkonnakasu ajavahemikel, mil tööhõive ja toodang jäävad oma 
potentsiaalile alla;  

26. juhib tähelepanu asjaolule, et selline meetod pakuks arukat antitsüklilist lähenemisviisi, 
jaotades jätkusuutlikuma majanduse tagamisele suunatud kapitalikulutused, mis on 
tehtud languste ajal kapitalimahutuse elutsükli jooksul, nagu seda tehakse tavapäraselt 
erasektori raamatupidamisarvestuse raames;  

27. kutsub komisjoni ja nõukogu üles eelarve- ja makromajanduslikke raamistikke eelkõige 
stabiilsuse ja kasvu pakti paranduslikus osas paremini sõnastama, et võimaldada 
varasemat arutelu sidusrühmade vahel, võttes arvesse vajadust tõhustada euroala 
liikmesriikide lähenemist ning riikide parlamentide ja sotsiaalpartnerite rolli 
jätkusuutlike ja sotsiaalselt tasakaalustatud reformide kavandamisel ja rakendamisel;  

28. nõuab tungivalt iga-aastase majanduskasvu analüüsi ja euroala soovituse paremat 
kavandamist ja paremat kasutamist, et võimaldada üldist majandusarutelu eelkõige 
seoses lähenemisega euroalas; teeb ettepaneku võtta riigipõhiste soovituste aluseks 
omavahel paremini tasakaalustatud ja paremini kooskõlastatud iga-aastane 
majanduskasvu analüüs ja makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus ning 
soovitab muuta euroala soovituse vastuvõtmiseni viiva menetluse kohustuslikuks pärast 
asjakohast arutelu Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentidega, pakkudes stiimuleid 
selle rakendamise ergutamiseks; nõuab ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames 
antava soovituse esitamist ühes dokumendis koos riigipõhiste soovitustega;  

29. toetab riigipõhiste soovituste koostamise, järelmeetmete ja järelevalvega seoses 
tõhustatud protsessi; leiab, et komisjon peaks selgelt kindlaks määrama soovitused, 
mille eesmärk on strateegia „Euroopa 2020” ajakohastatud riiklike eesmärkide 
saavutamine; tuletab meelde, et õigusaktides on sätestatud põhimõte, mille kohaselt 
liikmesriigid peavad neid soovitusi järgima või andma selgitusi; nõuab sellega seoses, et 
liikmesriigid selgitaksid, kuidas alternatiivsed poliitikameetmed aitavad saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” riiklikke eesmärke mõõdetaval viisil, juhul kui soovitusi ei 
järgita; 

30. rõhutab, et kehtiva majanduse juhtimise raamistiku peamine puudus seoses panuse 
õiguspärasusega on asjaolu, et Euroopa Parlament ja riikide parlamendid ei ole piisavalt 
ja tõeliselt kaasatud eelarve- ja majanduspoliitika soovituste kindlaksmääramisse ja 
järelevalvesse; pooldab institutsioonidevahelise kokkuleppe vastuvõtmist, et näha ette 
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tähtsam roll Euroopa poolaastaga seotud peamiste dokumentide (iga-aastane 
majanduskasvu analüüs, häiremehhanismi aruanne, riigipõhised soovitused) 
vastuvõtmisel ning anda aktiivne ja järkjärguline järelevalveroll üle riikide 
parlamentidele;  

31. palub komisjonil põhjalikult hinnata 1/20 reeglit eesmärgiga asendada see paremini 
piiritletud ja täpsustatud reegliga; eelnevat silmas pidades nõuab võla eristamist, et 
toetada finantssektorit seoses kriisi ja ülejäänud võlakoormusega; tuletab meelde, et 
ligikaudu üks kolmandik sellest võlast tuleneb toetusmeetmetest, mida liikmesriigid on 
pakkunud pangandussektorile alates 2008. aastast; on seisukohal, et selles osas tuleks 
valitsemissektori võlga SKP suhtes vähendada sihtotstarbeliste meetmetega, millesse 
kaasatakse finantssektor;  

32. palub komisjonil põhjalikult hinnata keskpika perioodi eelarve-eesmärki vastavalt 
esimese majanduse juhtimise paketi raamistikule eesmärgiga asendada see paremini 
piiritletud ja täpsustatud reegliga; rõhutab, et universaalne reegel ei ole asjakohane, 
arvestades, et lõpuks võla ja SKP suhe läheneb keskmisele eelarvepuudujäägile 
nominaalse SKP suhtes;  

33. nõuab võla jätkusuutlikkuse mõiste läbivaatamist põhiõigustele suunatud lähenemisviisi 
põhjal, mille eesmärk on hoida ära olukorda, kus võlakohustused kujutavad endast 
takistust või on prioriteetsed piisavate miinimumvahendite tagamisel esmatähtsate 
teenuste rahastamiseks ja seega põhiõigustega seotud kohustuste täitmiseks; pooldab 
eelkõige võla ja euroala tuleviku teemal ELi-ülese konverentsi korraldamist 
konventsiooni kujul eesmärgiga muuta aluslepingut, et tõhustada demokraatlikku 
aruandekohustust ja süvendada majandus- ja rahaliidu majanduslikku lõimumist;  

34. tuletab meelde oma troika raporti järeldust, milles palutakse käsitleda vajadust Kreeka 
võlakoormuse vähendamise järele ja tohutut kapitali väljavoolu Kreekast, ning selles 
esitatud palvet nõukogule käivitada raamistik, mille kohta ta tegi otsuse seoses 
edasikantud varadega, et lõpetada valitsussektori ja pankade vaheline nõiaring ja 
leevendada valitsemissektori võlakoormust Iirimaal, Kreekas, Portugalis ja Küprosel;  

35. palub komisjonil 2015. aasta majanduskasvu analüüsis esitatud kolme samba 
(investeeringud, eelarve-eeskirjad ja struktuurireformid) strateegiat euroala soovituse ja 
riigipõhiste soovituste raames täpsustada ning tõhustada oma lähenemisviisi 
maksustamist käsitleva neljanda samba loomise kaudu, mis hõlmaks iga-aastast 
järelevalvemehhanismi, mille raames käsitletakse näiteks maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehoidumisega seotud suundumusi, keskkonnamaksude alast olukorda ning nii 
riigi kui ka Euroopa tasandil kehtestatud meetmeid konkreetsete riigipõhiste soovituste 
elluviimiseks eesmärgiga tõhustada õiglast maksustamist;  

36. rõhutab, et juhtalgatuses „Ressursitõhus Euroopa” nõutakse keskkonnaalaste 
maksusoodustuste järkjärgulist kaotamist; tuletab meelde komisjoni hinnangut, mille 
kohaselt on palju poliitilist ruumi maksukoormuse nihutamiseks tööjõult keskkonnale; 

37. rõhutab asjaolu, et komisjoni andmetel ulatuvad fossiil- ja tuumakütustepõhise soojus- 
ja elektrienergia subsiidiumid ja väliskulud 262 miljoni euroni aastas;  
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38. toonitab asjaolu, et komisjoni andmetel moodustavad tööjõumaksud kogu euroala 
maksutulust ligi 53 %, võrreldes keskkonnaalaste maksude 5,7 %-ga; juhib tähelepanu 
heale võimalusele viia läbi keskkonnasõbralik maksureform;  

39. nõuab seetõttu, et läbivaadatud strateegia „Euroopa 2020” ning riigipõhised soovitused 
peaksid sisaldama sihtmärke ja võrdlusaluseid nii selleks, et jälgida järk-järgulist 
keskkonnakahjulikest ja turgu moonutavatest subsiidiumitest loobumist hiljemalt 
aastaks 2020, kui ka selleks, et suurendada keskkonnamaksude osakaalu 
kogumaksutulus vähemalt 5% võrra aastaks 2020;  

40. on seisukohal, et riikide eelarvenõukogudel võib olla ELi tasandil kasulik roll; nõuab 
majanduse väljavaadete sõltumatut ja pluralistlikku analüüsi võimaldava Euroopa 
võrgustiku loomist, mis oleks sidusrühmade vahelise asjakohase ja asjaliku poliitilise 
arutelu alus; rõhutab, et selline võrgustik peaks edendama teoreetilist mitmekesisust, et 
vältida rühmamõtlemist;  

41. on seisukohal, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust tuleb kasutada 
puudu- ja ülejäägis olevate riikide vahel tasakaalustatumalt ning samuti märkimisväärse 
tegutsemisvabadusega riikidega tegelemiseks; nõuab komisjonilt makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse kiiret läbivaatamist, et töötada välja täielikult 
sümmeetriline põhjendus jooksevkontode tasakaalustamatusele makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse raames;  

42. nõuab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täiendamist 
sotsiaalsete näitajatega, mis peaksid olema vähemalt samaväärsed muude 
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse näitajatega; on arvamusel, et selliste 
näitajate põhjal peaks olema võimalik käivitada parandusmeetmeid, mitte ainult 
„jälgida” üldist sotsiaalmajanduslikku olukorda; rõhutab, et ka ülemäärane tööpuudus, 
ebavõrdsus ja vaesus kujutavad euroala jaoks ähvardavat tasakaalustamatust; tuletab 
meelde oma korduvaid taotlusi võtta kasutusele näitajad, mis käsitlevad 
ressursitõhusust, ühiku kapitalikulukust jt läbivaadatud strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamise edusammude jälgimiseks vajalikke näitajaid, sh 
mittekulupõhiseid konkurentsivõimega seotud näitajaid sellistes valdkondades, nagu 
teadus- ja arendustegevus, haridus ning koolitus; 

43. rõhutab, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabelisse lisatud 
ressursitõhususe näitaja peaks eelkõige hõlbustama edusammude jälgimist majandusliku 
arengu ja materiaalsete ressursside tarbimise vahelise seose kaotamise valdkonnas; 

44. on arvamusel, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli suhtes 
tuleks rakendada nõuetekohast ELi kaasseadusandjate demokraatlikku kontrolli, mis 
tähendab, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raamistik tuleks läbi 
vaadata vähemalt kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga, mis võeti vastu enne 
kuue seadusandliku akti paketi läbirääkimisi ja milles nähti ette makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse vastuvõtmine delegeeritud õigusaktiga;  

45. kutsub komisjoni üles uurima ennetusliku osa kindlusvaru raames viise, kuidas 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik ja paranduslik osa paremini kooskõlla viia, eelkõige 
seoses investeeringuga, mis lubab teha ajutise erandi keskpika perioodi eelarve-
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eesmärgi saavutamisest või selle saavutamise kohandamiskavast;  

46. palub komisjonil liikmesriikide majandus- ja eelarveolukorra hindamisel ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse raames arvesse võtta kõiki olulisi tegureid, kaasa arvatud 
tegelik kasv ja inflatsioon ning töötuse määr;  

47. peab kindlasti vajalikuks selgitada viisi, kuidas tõhusaid meetmeid ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse raames arvesse võetakse;  

48. nõuab, et alates stabiilsuse ja kasvu pakti 2005. aasta reformist struktuursetele 
puudujääkidele pööratud tähelepanu ning 2011. aasta reformi käigus kehtestatud 
kulueeskirja raames loodaks kaalutlusõigusel põhinevad stabiilsuse ja kasvu pakti 
rakendamise marginaalid, kuna struktuursete puudujääkide hindamisel aluseks võetava 
võimaliku kasvu ja võimaliku toodangu ning kulueeskirja arvutamisel on tehtud 
mitmeid küsitavaid oletusi ning komisjoni sügis- ja kevadprognoosi vahelisel ajal on 
toimunud oluline läbivaatamine, mis toob stabiilsuse ja kasvu paktiga seoses kaasa 
erinevaid arvutusi ja lahknevaid hinnanguid;  

49. tuletab komisjonile meelde, et mitmed määruse (EL) nr 473/2013 seirenõuded, mis 
puudutavad muu hulgas mitmekordistava mõju hindamist riigipõhiselt ja teavet selle 
kohta, kuidas reformid ja meetmed aitavad saavutada liidu majanduskasvu ja tööhõive 
strateegia püstitatud eesmärke, on komisjoni poolt endiselt rakendamata; palub 
komisjonil tegutseda kooskõlas aluslepingu artikliga 265, et täita oma eelmainitud 
juriidilised kohustused;  

50. kutsub seoses sellega komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut, millega 
kodifitseeritaks õigustikku „struktuurse tasakaalu” mõiste ning eelkõige pooldab selle 
mõiste täielikumat määratlemist, mis peegeldaks laiemat teoreetilist tausta ning peaks 
muu hulgas hõlmama finantstsükli ja konjunktuuritsükli etendatavat vastastikku 
läbipõimunud rolli;  

51. kutsub komisjoni liikmesriikide eelarveseisundi hindamisel paremini tasakaalustama 
kokkulepitud eelarvemeetmete ja reformide mõju ning SKP hinnangulisel võimalikul 
kasvul põhinevad eelarvenäitajad, SKP lõhed ja struktuursed puudujäägid, mis võivad 
hilisemal etapil vallandada ootamatult järsu muutuse; 

Demokraatlik aruandekohustus ja majanduse juhtimise tõhustamisel eesseisvad ülesanded 

52. on seisukohal, et majanduse juhtimisel on kindlasti vaja vähem keerukust, rohkem 
omavastutust, suuremat läbipaistvust ja demokraatiat; on seisukohal, et suurema 
integratsiooni suunas liikudes ei ole võimalik seda saavutada uute eeskirjade lisamisega 
juba olemasolevatele;  

53. tunnistab praeguse olukorra alusel, et majanduse juhtimise raamistikku on vaja 
parandada ja täiendada, et ELil ja euroalal oleks võimalik täita lähenemise, täistööhõive, 
pikaajaliste investeeringute ja usaldusväärsusega seotud ülesanded;  

54. nõuab, et iga-aastaste jätkusuutliku majanduskasvu suuniste üle otsustataks 
kaasotsustamismenetluse teel, mis tuleks kehtestada aluslepingu järgmise muutmisega, 
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ning et senikaua toimuks see institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel; teeb 
presidendile ülesandeks esitleda Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel iga-aastast 
majanduskasvu analüüsi Euroopa Parlamendi poolt muudetud kujul;  

55. tuletab meelde, et kriisi ajal valitsustevaheliste kokkulepete alusel rakendatud 
õigusaktide puhul puudub demokraatlik aruandekohustus ELi tasandil; juhib tähelepanu 
asjaolule, et Euroopa Kohtu otsus Pringle’i kohtuasjas loob aluse ESMi lisamiseks 
ühenduse õigustikku; 

56. tuletab meelde Euroopa Parlamendi nõuet, et Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) 
loomine väljaspool liidu institutsioone kujutab endast tagasiminekut liidu poliitilises 
integratsioonis ja nõuab seetõttu ESMi täielikku integreerimist ühenduse raamistikku ja 
selle parlamendi ees ametlikult aruandekohustuslikuks muutmist;  

57. tuletab meelde oma seisukohta, et troika tuleb asendada ühendusepõhise raamistikuga; 
tuletab meelde, et määruses (EL) nr 472/2013 kehtestatakse ühenduse raamistik 
makromajanduslike kohandamisprogrammide koostamiseks ja järelevalveks, et need 
oleksid kooskõlas EKP läbirääkimistes mitte osaleva vaikiva vaatleja rolliga ning IMFi 
muudetud rolliga, mida Euroopa Parlament nõudis troika tegevust käsitlevas raportis;  

58. tuletab komisjonile ja nõukogule meelde oma seisukohta, mis võeti täiskogus vastu 
määruse (EL) nr 472/2013 kohta; rõhutab eelkõige, et kõnealusesse seisukohta lisati 
sätted, millega suurendatakse veelgi makromajanduslike kohandamisprogrammide 
vastuvõtmiseni viiva otsustusprotsessi läbipaistvust ja vastutust, andes komisjonile 
selgemad ja täpselt määratletud volitused ja üldise rolli; palub komisjonil lisada need 
sätted määruse (EL) nr 472/2013 muutmist käsitleva tulevase ettepaneku raamistikku;  

59. rõhutab, et määruses (EL) nr 472/2013 nähakse ette mitu sätet, mida ei ole seni veel 
kohaldatud; tuletab eelkõige meelde troikat käsitlevas Euroopa Parlamendi raportis 
esitatud nõuet, et kohandada tuleb vastastikuse mõistmise memorandumeid, et võtta 
arvesse palgakujundust ja selles osalevaid institutsioone ning asjaomase liikmesriigi 
riiklikku reformikava vastavalt määruses (EL) nr 472/2013 (artikli 7 lõige 1) sätestatud 
liidu tööhõive- ja majanduskasvu strateegiale, ning vajadust tagada piisavalt vahendeid 
kõige olulisemate poliitikavaldkondade jaoks, nagu haridus ja tervishoid (artikli 7 lõige 
7), ning tööturu osapoolte tõhusat osalust kohandamisprogrammide koostamisel ja 
rakendamisel (artikkel 8); palub komisjonil tegutseda kooskõlas aluslepingu artikliga 
265, et täita oma eelmainitud juriidilised kohustused;  

60. nõuab uurimiskomisjoni loomist, et selgitada välja troika väidetav haldusomavoli ja ELi 
õiguse rikkumised; 

61. nõuab Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamust järgides, et EKP ei oleks ühegi 
abiprogrammi osa;  

62. nõuab eurorühma otsustusprotsessi ümberhindamist, et kindlustada nõuetekohane 
demokraatlik aruandekohustus; on seisukohal, et pikas perspektiivis peaks 
majandusküsimuste volinik eurorühma esimehe rolli üle võtma;  

63. tuletab meelde, et tõeline majandus- ja rahaliit ei saa piirduda lihtsalt eeskirjade 
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süsteemiga, vaid eeldab ka euroala fiskaalvõimekuse suurendamist, millel on 
makromajanduslik mõju üle kogu majandus- ja rahaliidu ning suurem demokraatlik 
legitiimsus;  

64. tuletab meelde, et pangandusliit oli poliitilise tahte tulemus, mille eesmärk oli ära hoida 
finantskriis, ja et sama tahet on vaja ka rahaliidu puhul, et hoida ära poliitiline kriis;  

65. palub komisjonil esitada laiaulatusliku tegevuskava, milles võetakse arvesse vajadust 
majanduse juhtimise reformide järele, nagu käesolevas raportis kirjeldatud, ja mis tuleks 
esitada parlamendile 2015. aasta mai lõpuks enne Euroopa Ülemkogu juunis toimuvat 
kohtumist;  

66. kutsub sidusrühmi üles vältima majandus- ja rahaliidu vajalikul järgmisel etapil 
küsimuste lahendamata jätmist ja uurima kõiki võimalusi, mida on pika aja jooksul 
põhjalikult arutatud ja dokumenteeritud majandus- ja rahaliidu süvendamise 
saavutamise viisidena, näiteks: 

– maksuliit ning euroala fiskaalvõimekus koos vastava demokraatliku legitiimsuse 
mehhanismiga Euroopa Parlamendi raames; 

– sotsiaalne mõõde, kaasa arvatud miinimumpalga mehhanism ja minimaalse 
töötushüvitise kava euroala jaoks ja põhjalikud reformid liikuvuse 
soodustamiseks; 

– demokraatliku aruandekohustuse tõhustatud mehhanismid, tagamaks, et kõik 
euroala riikide parlamendid järgivad Euroopa poolaasta iga etappi, ning üldiselt 
kohaldatav kaasotsustamismenetlus kõigis majandusvaldkondades (sealhulgas ELi 
toimimise lepingu artikkel 126 ja konkurentsipoliitika), võttes arvesse ELi 
toimimise lepingu artiklit 352; 

– asümmeetriliste häirete reguleerimise mehhanism; 

– kogu euroala hõlmav makromajandusliku tasakaalustamatuse tõhustatud 
menetlus, mille eesmärk on hoida ära ja parandada makromajanduslikke erinevusi 
ning tagada kogu euroalal fiskaalpoliitika asjakohane seisund; 

– riigi võlakohustuse järkjärguline ühiskasutusse võtmine koos tõhustatud 
majanduspoliitika koordineerimise ning ühiste eeskirjade jõustamisega ning 
kindla otsusega viia läbi majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikke reforme; 

– ühine hoiuste tagamise skeem, nagu nõutakse Thysseni raportis „Tõelise 
majandus- ja rahaliidu suunas”; 

–  ESMi lisamine liidu õigusesse ja uus lähenemisviis eurovõlakirjadele; 

– euroala fiskaalvõimekus eelkõige antitsükliliste meetmete, struktuurireformide või 
võla vähendamise rahastamiseks; 

67. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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Or. en 

 


