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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on arvamusel, et majandus- ja rahaliidu demokraatlikku õiguspärasust on vaja liidu 

institutsioonilises raamistikus ja ühenduse meetodit järgides ilmtingimata 

märkimisväärselt parandada; on seisukohal, et valitsustevahelistel lepingutel põhinevad 

õigusaktid, mida rakendati kriisi ajal, kujutavad endast takistust majandus- ja rahaliidu 

demokraatlikule õiguspärasusele; nõuab seetõttu, et Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM) 

integreeritaks nii ruttu kui võimalik ELi õigustikku, võttes arvesse, et Euroopa Parlamendi 

sise-eeskirjad pakuvad vajadusel piisavalt paindlikkust eristamise vormide kasutamiseks 

fraktsioonidesiseste ja -vaheliste poliitiliste kokkulepete alusel, et tagada majandus- ja 

rahaliidu asjakohane kontroll; nõuab ka, et majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 

koordineerimise ja juhtimise lepingu (TSCG) asjaomased sätted integreeritaks Euroopa 

Liidu õigusraamistikku hiljemalt viie aasta jooksul pärast selle jõustumist ja pärast selle 

rakendamise põhjalikku hindamist;  

2. pooldab seetõttu vähemkeerukat, tõhusamat ja läbipaistvamat majanduse juhtimist, mille 

eesmärk pikemas perspektiivis oleks ELi tihedam integreerumine, pakkudes samal ajal 

keskpika perspektiiviga lahendusi euroala ja liidu ees seisvatele probleemidele; 

3. rõhutab, et nii eurorühm kui ka euroala tippkohtumine kujutavad endast majandus- ja 

rahandusküsimuste nõukogu ning Euroopa Ülemkogu mitteametlikke vorme ja et 

mõlemad võtsid finants- ja majanduskriisi ajal vastu olulisi majandus- ja rahaliitu 

puudutavaid otsuseid, kuid et neil otsustel puudub seetõttu piisav demokraatlik 

õiguspärasus; 

4. julgustab Euroopa Parlamenti, komisjoni ja nõukogu sõlmima institutsioonidevahelist 

kokkulepet, mis võimaldaks parlamendil kontrollida Euroopa poolaasta eri etappe, 

alustades iga-aastasest majanduskasvu analüüsist; 

5. on arvamusel, et majandusdialoogi rakendamine tuleks rangelt läbi vaadata, et tagada 

asjakohane parlamendi kontroll menetluste (stabiilsuse ja kasvu pakti (SGP) ja 

makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse (MIP)) kõigi etappide üle; 

6. peab tervitatavaks Euroopa Liidu majandus- ja finantsjuhtimise teemalise 

parlamentidevahelise konverentsi moodustamist; juhib siiski tähelepanu selle piiratusele, 

kui asi puudutab otsuselangetajatepoolse vastutuse edendamist; on seisukohal, et 

majandus- ja rahandusliidu valdkonnas peab parlamentaarne kontroll jagunema riikliku ja 

Euroopa tasandi vahel, ning nõuab, et ülesanded tuleks jagada vastavalt sellele, millisel 

tasandil otsuseid tehakse ja rakendatakse, nii et riikide parlamendid kontrolliksid riikide 

valitsusi ja Euroopa Parlament kontrolliks Euroopa täidesaatvat võimu; usub, et see on 

ainuke viis tagada nõutavat vastutuse suurendamist otsuste tegemisel; on seisukohal, et 

sellist suuremat õiguspärasust on võimalik tagada riiklike reformiprogrammide ja 

võimalike lähenemispartnerluste heakskiitmisega liikmesriikide parlamentide poolt ning 

samuti lähenemissuuniste kujul esitatud üldiste poliitiliste suundade (uus ELi õigusakt, 

millega kehtestatakse kindlaks perioodiks piiratud arv prioriteete ja mida kasutatakse iga-
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aastase majanduskasvu analüüsi heakskiitmisel) ja riigipõhiste soovituste vastuvõtmisega 

kaasotsustamismenetluse teel; rõhutab, et sellist koostööd ei tohiks käsitada kui uue 

parlamentaarse ühisorgani loomist, mis oleks nii ebatõhus kui ka demokraatlikust ja 

konstitutsioonilisest seisukohast mitteõiguspärane;  

7. väljendab kahetsust, et liikmesriikide parlamentide võimekus kontrollida ja mõjutada oma 

valitsuste tegevust ELis ei ole piisav; on arvamusel, et riikide parlamendid peaksid võtma 

endale poliitika kujundamisel aktiivsema rolli, mis puudutab oma valitsuste seisukohtade 

kontrolli ja kujundamist, enne kui need komisjonile esitatakse; 

8. rõhutab, et abiprogrammide õigusraamistik tuleb läbi vaadata, et oleks tagatud kõikide 

otsuste vastuvõtmine komisjoni vastutusel ja parlamenti igakülgselt kaasates ning täielik 

demokraatlik vastutus ja õiguspärasus; kutsub komisjoni üles andma parlamendile 

regulaarselt aru vastuvõetud asjakohastest otsustest, kui ta on seotud liikmesriikide 

programmide täitmise kontrolliga; rõhutab, et parlament peaks viivitamata võtma 

järelmeetmeid seoses oma 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga uuringu kohta, milles 

käsitletakse troika (Euroopa Keskpanga, Euroopa Komisjoni ja Rahvusvahelise 

Valuutafondi) rolli ja tegevust seoses euroala programme kohaldavate riikidega1, ning 

valmistama ette uue eraldi resolutsiooni, mis oleks täielikult pühendatud sellele 

küsimusele ja tugineks esimesele uuringule;  

9. on seisukohal, et liikmesriikide rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks on 

äärmiselt oluline, et komisjon kontrolliks riikide rahanduse üldist kvaliteeti ning eelkõige 

selgitaks, et riiklikud eelarved oleksid tulevikku suunatud, tuvastades (koostöös 

Eurostatiga) ning ergutades pigem investeerimiskulutusi kui tarbimiskulutusi;  

10. on arvamusel, et tõeline majandus- ja rahaliit ei saa piirduda lihtsalt eeskirjade 

süsteemiga, vaid nõuab konkreetsetel omavahenditel põhinevat suuremat eelarvealast 

võimekust, mis peaks liidu eelarve raames toetama majanduskasvu ja sotsiaalset 

ühtekuuluvust, tegeledes struktuuriliste lahknevuste ja finantskriisidega, mis on otseselt 

seotud rahaliiduga ja juhul kui on vaja struktuurireforme;  

11. on arvamusel, et tuleb arvestada ka majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtmega, ja tuletab 

meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on sätestatud, et „oma poliitika ja 

meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme 

edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse[ga]... 

seotud nõudeid”; tuletab samuti meelde, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 on sätestatud, 

et liit „põhineb... kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel, mille eesmärk on 

saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress”; on veendunud, et vastavalt aluslepingus 

sätestatud inimväärikuse austamise põhimõttele ei tohiks inimressursse raisata ja neid 

tuleks käsitleda kui konkurentsivõime olulist osa; nõuab sotsiaalsete õiguste ja siseturu 

vabaduste võrdset kohtlemist õigusnormide hierarhias; 

12. palub, et nelja ELi institutsiooni juhid esitaksid ambitsioonika „teekaardi”, milles oleks 

esile toodud vajalikud õiguslikud ja institutsioonilised edusammud parima võimaliku 

tuleviku kindlustamiseks euroala, ELi ja selle kodanike jaoks; rõhutab, et Euroopa 

Parlament annab oma panuse eelseisvatesse aruteludesse ja otsustesse oma täiskogul 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0239. 
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vastuvõetava resolutsiooniga, mis on aluseks Euroopa Parlamendi presidendi panusele 

eelmainitud „teekaarti”, nagu on kirjas ka Euroopa Ülemkogu 12. veebruari 2015. aasta 

mitteametlikuks kohtumiseks („Järgmiste sammude ettevalmistamine majanduse 

paremaks juhtimiseks euroalal”) ette valmistatud analüütilise taustadokumendi 

joonealuses märkuses nr 1: „Euroopa Komisjoni president on väljendanud kavatsust 

tugineda raporti ettevalmistamisel ideede osas Euroopa Parlamendi presidendi panusele”; 

13. on veendunud, et tõeline majandus- ja rahaliit eeldab õigusriigi põhimõtte tugevdamist, 

nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2; on seisukohal, et õigusriigi põhimõte 

on määratletud institutsioonilise süsteemina, milles avaliku võimu teostamisel tuleb 

järgida seadust ning õigussubjektide võrdsus on tagatud kohtusüsteemide sõltumatusega; 

on seisukohal, et seda küsimust tuleb käsitleda aruande „Võimalikud arengud ja 

kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” raames ühe 

prioriteedina ning et see peaks sisaldama ka komisjoni ja nõukogu otsuste tühistamist ja 

sekkumismenetlusi; on veendunud, et Euroopa Liidu Kohtu kaasamine võiks olla 

konkreetseks tagatiseks, et eeskirju kohaldatakse ühetaoliselt sõltumata liikmesriigi 

suurusest ning et need kaitsevad kodanike ja nende ühenduste õigusi programmis 

osalevates riikides; rõhutab, et selline Euroopa Kohtu etendatav roll ei too kaasa 

majandusjuhtimise menetlustega viivitamist, sest neil menetlustel puudub peatav mõju. 
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