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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0087/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu 
määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
Valuutafond (COM(2017)0827),

– võttes arvesse Regioonide Komitee 5. juuli 2018. aasta arvamust majandus- ja rahaliidu 
reformiettepanekute kohta,

– võttes arvesse eurorühma esimehe 25. juuni 2018. aasta kirja Euroopa Ülemkogu 
eesistujale majandus- ja rahaliidu täiendava süvendamise kohta ning euroala 
tippkohtumisel 29. juunil 2018 tehtud avaldust Euroopa stabiilsusmehhanismi reformi 
kohta,

– võttes arvesse eurorühma 4. detsembri 2018. aasta aruannet juhtidele Euroopa 
majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta,

– võttes arvesse 14. detsembril 2018. aastal euroala tippkohtumisel tehtud avaldust,

– võttes arvesse 14. novembri 2018. aasta ühist seisukohta Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismi vahelise edaspidise koostöö kohta,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) 11. aprilli 2018. aasta arvamust ettepaneku 
kohta võtta vastu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond1,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 18. septembri 2018. aasta arvamust nr 2/2018 
„Liidu õigusraamistikule tugineva Euroopa Valuutafondi loomise 6. detsembri 2017. 
aasta ettepanekut puudutavad auditeerimise ja aruandekohustusega seotud kaalutlused“,

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

1 ELT C 220, 25.6.2018, lk 2.
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– võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni vaheraportit ning 
eelarvekontrollikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0087/2019),

A. arvestades, et euro kasutuselevõtt on liidu üks kõige kaugelevaatavamaid ja 
nõudlikumaid projekte;

B. arvestades, et finants- ja majanduskriis on toonud esile euro ülesehituse poliitiliselt 
nõrgad kohad;

C. arvestades, et tugevad ja stabiilsed vääringud on ELi liikmesriikide jaoks äärmiselt 
tähtsad;

D. arvestades, et Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) loomine oli reageering majandus- 
ja rahaliidu kriisile;

E. arvestades, et Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ja ESMi loomine on majandus- 
ja rahaliidu poliitilist ja majanduslikku olemust muutnud;

F. arvestades, et ESMi valitsustevaheline olemus rõhutab liikmesriikide otsustusõigust;

G. arvestades, et käimasolev arutelu Euroopa tuleviku ning majandus- ja rahaliidu teemal 
on tõstnud esile liikmesriikide erinevad poliitilised seisukohad ESMi kaugema tuleviku 
kohta;

1. lükkab ettepaneku tagasi;

2. on arvamusel, et komisjoni 6. detsembri 2017. aasta ettepanek võtta vastu nõukogu 
määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond, on komisjoni enda huvides antav panus 
käimasolevasse arutellu majandus- ja rahaliidu ning ESMi reformi süvendamise teemal;

3. rõhutab, et ESMi lisamisel ELi õigusraamistikku puudub õiguslik alus; rõhutab seetõttu, 
et ESMi valitsustevahelisele olemusele ei ole alternatiivi; lükkab seetõttu tagasi ESMi 
integreerimise liidu õigusesse; lükkab tagasi idee muuta ESM Euroopa Valuutafondiks;

4. tuletab meelde riikide parlamentide eelisõigust teha eelarve- ja demokraatlikku 
järelevalvet; on veendunud, et riikide parlamentidel peaks olema õigus saada reformitud 
ESMi tegevuse kohta teavet ning alustada reformitud ESMi haldusdirektoriga dialoogi;

5. nõuab, et viivitamatult kehtestataks moratoorium ESMi kasutusele edasiste niinimetatud 
finantsabi programmide jaoks; lükkab tagasi ESMi sekkumise liikmesriikide 
siseasjadesse ja majanduspoliitikasse; nõuab ESMi kaotamist lähitulevikus;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, komisjonile, nõukogule, eurorühmale, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
stabiilsusmehhanismi tegevdirektorile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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