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ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt ettepaneku üle integreerida Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) ELi 
õigusraamistikku; tuletab meelde, et sellise integreerimisega peab kaasnema asjakohane 
demokraatlik vastutus; on seisukohal, et selline integreerimine muudaks võimalikuks 
juhtimise ühenduse meetodi kohaselt, tagaks fiskaaleeskirjade ja -kohustuste täieliku 
järjepidevuse, hõlbustaks majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimist ning 
suurendaks demokraatlikku legitiimsust ja vastutust Euroopa Parlamendi kaudu; tuletab 
meelde, et ESMi õigusjärglane ei tohiks mingil juhul asendada, dubleerida või osaliselt 
dubleerida ELi finantsreeglites ja -määrustes ettenähtud tavapärast makromajanduse ja 
eelarve järelevalvet, mis peab jääma komisjoni ainupädevusse, austades samal ajal ESMi 
õigusjärglase sõltumatust;

2. märgib, et ESMi õigusjärglase täidetavad ülesanded kuuluvad majanduspoliitika 
valdkonda ning nimetuse „Euroopa Valuutafond“ kasutamine võib olla sellega seoses 
eksitav; märgib lisaks, et ESMi õigusjärglane hakkab täitma ülesandeid, mis lähevad 
kaugemale pelgast maksete tasumisest; märgib, et Euroopa Keskpank (EKP) tegi oma 
arvamuses ettepaneku säilitada ESMi õigusjärglasele nimi „ESM“; märgib, et akronüüm 
ESF kätkeb endas ohtu, et tulevane Euroopa stabiilsusfond ja Euroopa Sotsiaalfond 
võivad omavahel segi minna; nõuab ülaltoodut arvesse võttes, et nime valimise mõju 
Euroopa stabiilsusmehhanismi õigusjärglasele hinnataks enne sellise otsuse tegemist 
nõuetekohaselt ja põhjalikult;

3. tuletab meelde, et liidu rahapoliitika kuulub EKP ainupädevusse;

4. on seisukohal, et võttes arvesse kogu ELi ja euroala institutsioonilist ülesehitust, ei 
tohiks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) süsteemi ELi õigusraamistikku täielikult üle 
võtta;

5. tuletab meelde, et komisjoni ettepanekus nähakse ette ESMi õigusjärglase kui ELi 
organi loomine, mis muudab ESMi Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees vastutavaks 
ning Euroopa Liidu Kohtu kohtuliku kontrolli alla kuuluvaks; võtab teadmiseks 
kavandatavad sätted, mis käsitlevad ESMi tulevase õigusjärglase aruandluskohustust;

6. on seisukohal, et ESMi tulevase õigusjärglase jaoks ette nähtud asjakohane 
aruandlusraamistik peaks viitama majanduse juhtimisele tervikuna; tuletab meelde 
praeguse Euroopa Parlamendi palvet jõuda selles valdkonnas institutsioonidevahelisele 
kokkuleppele;

7. on veendunud, et Euroopa Parlamendi ja ESMi õigusjärglase vahel sõlmitav mis tahes 
ajutine kokkulepe oleks märk sellest, et viimase autonoomiat suurendatakse, samal ajal 
kui Euroopa Parlament asub kindlal seisukohal, et see tuleks vastavalt komisjoni 
ettepanekule integreerida aluslepingusse ja ELi õiguskorda;

8. nõuab Euroopa Parlamendi viivitamatut ja asjakohast teavitamist ESMi õigusjärglase 
vastu võetud ja nõukogus heaks kiidetud otsustest; nõuab tungivalt, et ESMi 
õigusjärglase tegevdirektor peaks Euroopa Parlamendi majandus- ja 
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rahanduskomisjoniga läbipaistvat ja korrapärast dialoogi;

9. rõhutab, et täielik, täpne ja õigeaegne teave on nõuetekohase aruandluskohustuse 
eeltingimus; toonitab seetõttu, et ESMi õigusjärglase ja Euroopa Parlamendi vahelises 
tulevases institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis käsitleb ESMi õigusjärglase 
otsuseid, selliste otsuste tausta, juurdepääsu ESMi õigusjärglase dokumentidele ja tema 
arutelude protokolle, tuleb sätestada kõige kõrgem läbipaistvuse ja aruandekohustuse 
tase;

10. rõhutab, et ESMi õigusjärglase tulevasel juhatusel peab olema demokraatlik 
aruandekohustus; peab kahetsusväärseks, et institutsiooniline osalemine ei ole ESMi 
liikmete kavandatavas valimismenetluses ette nähtud, ning nõuab, et Euroopa Parlament 
ja Euroopa Ülemkogu kaasataks nende ametisse nimetamist käsitleva otsuse tegemisse;

11. nõuab, et Euroopa Kontrollikojale antaks ESMi õigusjärglase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluses selge ja ametlik roll ning et Euroopa Parlament peaks 
asjaomased aruanded läbi vaatama;

12. nõuab pingutusi, mis tagaksid ESMi õigusjärglase juhtimisorganite koosseisus ning 
tegevdirektori ametikoha kandidaatide nimekirjas soolise tasakaalu;

13. mõistab, et liikmesriikidel on vaja olla kaasatud eelarvevahendeid mõjutavate otsuste 
tegemise menetlustesse; rõhutab siiski, et ESMi õigusjärglane on kriisiohjevahend ja 
peaks seetõttu suutma kiiresti tegutseda; nõuab õiget tasakaalu ühelt poolt ESMi 
õigusjärglase üle demokraatliku kontrolli tagamise ja tema aruandekohustuse üle 
osalevate riikide ees ning teiselt poolt vajaduse vahel võimaldada kiiret meetmete 
võtmist; tunnistab riikide parlamentide eelarvevolitusi ja võtab teadmiseks sätted, 
millega tagatakse ESMi õigusjärglase tegevuse läbipaistvus ja aruandekohustus ESMi 
õigusjärglase liikmete päritoluriikide parlamentide ja teiste osalevate liikmesriikide 
parlamentide ees; 

14. nõuab seepärast lühemas perspektiivis asjaliku ESMi reformi algatamist, mis hõlmab 
ESMi lepingu läbivaatamist, ilma et see piiraks edasipüüdlikumaid arengusuundi 
tulevikus; märgib, et selline reform peaks keskenduma majandus- ja rahaliidu 
tugevdamisele ja otsustusprotsessi parandamisele, eriti kiireloomulistes olukordades;

15. märgib, et nii ESMi kaasamine kui ka ESMi õigusjärglase kasutuselevõtmine muudab 
ELi institutsioonilist ülesehitust; nõuab seetõttu, et küsimus lisataks laiematesse 
aruteludesse, mis käsitlevad aluslepingute võimalikku läbivaatamist tulevikus.
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