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 ET 

ETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks Euroopa tulevikku käsitlevates täiskogu aruteludes väljendatud 

seisukohad; on arvamusel, et tulevase ELi eelarve abil tuleks suurendada Euroopa 

lisaväärtust sotsiaal-majandusliku mõju silmas pidades, toetada ELi poliitika 

kaasajastamist, kindlustada rahalised vahendid uute probleemide lahendamiseks, toetada 

jätkuvalt majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist ja ühtekuuluvust liikmesriikides ja 

nende vahel, et suurendada Euroopas solidaarsust, stabiilsust, võrdsust ning arukat, 

jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, muu hulgas ELi Pariisi kokkuleppega võetud 

kohustusi arvesse võttes; samuti peaks eelarve tagama põhiväärtuste kaitse ja 

edendamise, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 ja 3, ning seda tuleks 

toetada uutest omavahenditest, võttes arvesse omavahenditega tegeleva kõrgetasemelise 

töörühma tööd; 

2. rõhutab, et pangandusliit tuleb välja kujundada ning tuleb tagada kõigi 

pangandusliiduga ühinevate liikmesriikide avatus ja võrdne kohtlemine; tuletab meelde, 

et pangandusliidu, sh Euroopa hoiuste tagamise skeemi ja ühtse kriisilahendusfondi 

eelarvepõhise kaitsekorra ning riskivähendusmeetmete väljaarendamine peab jätkuma; 

3. kiidab heaks rahapesuvastased ettepanekud, mille komisjon esitas Euroopa 

Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamisel; innustab nõukogu ja parlamenti viima 

õigusloomealased läbirääkimised lõpule enne parlamendi ametiaja lõppu, kuna 

rahapesuvastast poliitikat tuleb tõhustada, et vältida tulevikus olukordi, kus 

finantsasutuste tegevus soodustab aktiivselt rahapesu; 

4. kutsub komisjoni üles koostöös Euroopa järelevalveasutustega tuvastama ja kõrvaldama 

siseturu tõkked ning aitama kindlustada tarbijakaitse; on seisukohal, et komisjoni üks 

põhiprioriteete peaks olema ELi õigusaktide tõhus jõustamine; 

5. palub komisjonil pangandusliidu ja finantsteenuste reguleerimisel iga üksikjuhtumi 

eripära silmas pidades võimaluse korral eelistada määrusi direktiividele, et vältida 

killustatust ja olukorda, kus järelevalveasutused peavad arvesse võtma liikmesriikide 

erinevaid õigussüsteeme; 

6. toonitab, et kiiresti on vaja välja kujundada kapitaliturgude liit; rõhutab, et sügavad ja 

hästi integreeritud kapitaliturud täiendavad pangandusliitu, sest aitavad erasektoril 

piiriüleseid riske jagada, soodustavad majanduslikku lähenemist, aitavad leevendada 

tulevasi šokke ja võivad aidata suunata rahalisi vahendeid paremini sinna, kus neid 

vajatakse; nõuab põhjalikku uuringut kõige tõhusama raamistiku väljaselgitamiseks, et 

võtta paremini arvesse finantsteenuste kiirelt muutuvat olemust; juhib tähelepanu 

asjaolule, et parem juurdepääs täiendavatele rahastamisallikatele oleks eriti suureks 

abiks idufirmadele ja VKEdele, soodustades nende jõudsat majanduskasvu ja kestlikku 

arengut; 

7. toonitab, et on tähtis jätkata majandus- ja rahaliidu väljakujundamist ja integreerimist, et 

aidata tagada ühisraha stabiilsus ning liikmesriikide majandus-, rahandus- ja 

tööturupoliitika ning sotsiaalsete standardite ulatuslikum lähenemine; rõhutab sellega 
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seoses vajadust tugeva poliitilise tahte, tõhusa juhtimise ja demokraatliku vastutuse 

järele Euroopa ja liikmesriikide tasandil, eriti vajadust parlamentaarse kontrolli järele 

Euroopa poolaasta eri etappides; kordab, et kui Taani loobumine välja arvata, tuleb 

kõigil liikmesriikidel euro kasutusele võtta; toetab täiendavaid samme Euroopa 

stabiilsusmehhanismi (ESM) väljakujundamisel; võtab teadmiseks komisjoni 

ettepaneku Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahendi kohta ja arutab uusi 

eelarvevahendeid stabiilsuse tagamiseks; 

8. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku reformide tugiprogrammi kohta; rõhutab, et on 

oluline on mitte nõrgestada parlamendi kaasotsustamis- ja kontrollifunktsiooni ELi 

rahaliste vahendite kasutamise valdkonnas; on mures, et perioodil 2011–2017 viidi 

täielikult ellu üksnes 9 % riigipõhistest soovitustest; võtab teadmiseks, et on loodud 

lähenemisrahastu, mis ergutab euroalast väljapoole jäävaid kestliku rahandus- ja 

majanduspoliitikaga liikmesriike reforme ellu viima ja eurole ülemineku nõudeid 

täitma; 

9. toonitab ülespoole suunatud majandusliku ja sotsiaalse lähenemise olulisust Euroopa 

poolaasta protsessis; mõistab, et on oluline luua Euroopa sotsiaalõiguste sammas; 

nendib, et Euroopa poolaastat on tõhustatud ja ühtlustatud, kuid juhib tähelepanu 

sellele, et liikmesriikide parlamentide suurem kaasatus aitaks suurendada liikmesriikide 

vastutust, mis viiks riigipõhiste soovituste parema elluviimiseni ja parandaks seeläbi 

Euroopa poolaasta protsessi; täheldab, et sobiva ja kestliku rahandus- ja 

majanduspoliitika valimine on eelkõige liikmesriikide ülesanne; 

10. kiidab heaks tulevase InvestEU programmi ja rõhutab, et fond peaks jätkuvalt 

vähendama investeeringute puudujääki ELis; toetab investeeringuid materiaalsesse ja 

immateriaalsesse varasse, sh kultuuripärandisse, et edendada majanduskasvu, 

investeeringuid ja tööhõivet, pidades eelkõige silmas VKEsid, väikese ja keskmise 

kapitalisatsiooniga äriühinguid ning sotsiaalettevõtteid, ja aidata seeläbi kaasa suurema 

heaolu, õiglasema tulujaotuse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 

ühtekuuluvuse saavutamisele liidus; 

11. kiidab heaks seni tehtud töö ja peab vajalikuks jätkata olemasolevate 

käibemaksuseaduste põhjalikku läbivaatamist; rõhutab tungivalt vajadust hoogustada 

võitlust maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu; 

juhib tähelepanu komisjoni tööle digimajanduse õiglaseks maksustamiseks; 

12. kutsub kõiki ELi institutsioone ja asutusi, sh komisjoni, Euroopa Keskpanka, Euroopa 

Investeerimispanka ja ühtset järelevalvemehhanismi üles teabevahetust veelgi 

tõhustama, et oma tööd paremini selgitada ja ELi kodanikele kättesaadava teabe 

kvaliteeti parandada. 
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