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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

euroala majanduspoliitika kohta 
(2019/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 2 ja 
artiklit 136 ning sellele lisatud protokolle nr 1 ja 2,

– võttes arvesse komisjoni 5. juuni 2019. aasta teatist 2019. aasta riigipõhiste soovituste 
kohta (COM(2019)0500),

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2019. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 7. aprilli 2019. aasta teatist „Euroopa semester 2019: 
struktuurireformide elluviimisel ning makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamisel ja korrigeerimisel tehtud edusammude hindamine ning määruse (EL) nr 
1176/2011 kohaste põhjalike analüüside tulemused“ (COM(2016)0150),

– võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2018. aasta teatist „2019. aasta majanduskasvu 
analüüs: üleilmse ebakindluse tingimustes on vaja tugevamat Euroopat“ 
(COM(2018)0770),

– võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2018. aasta aruandeid „Häiremehhanismi 
aruanne 2019“ (COM(2018)0758) ja „2019. aasta ühise tööhõivearuande projekt“ 
(COM(2018)0761) ning komisjoni 21. novembri 2018. aasta soovitust euroala 
majanduspoliitikat käsitleva nõukogu soovituse kohta (COM(2018)0759), 

– võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 2019. aasta soovitust euroala majanduspoliitika kohta 
(2019/C 136/01),

– võttes arvesse nõukogu 17. mai 2019. aasta järeldusi põhjalike analüüside ja 2018. aasta 
riigipõhiste soovituste rakendamise kohta (9473/19),

– võttes arvesse 7. mail 2019. aastal komisjoni avaldatud 2019. aasta kevade prognoosi 
Euroopa majanduse kohta,

– võttes arvesse 10. juulil 2019. aastal komisjoni avaldatud 2019. aasta suve 
(vahe)prognoosi Euroopa majanduse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Eelarvenõukogu 25. juuni 2019. aasta hinnangut euroala jaoks 
2020. aastal vajaliku eelarvepoliitika kohta,

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta 
määrust (EL) nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0201.
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eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise 
tõhustamise kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 
eelarveraamistiku nõuete kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta 
määrust (EL) nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta4,

– 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 kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta 
määrust (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta 
määrust (EL) nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal7,

– 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 kohta8,

– 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 tagamisel9,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2019), 

A. arvestades, et komisjoni prognoosi kohaselt on SKP kasvumäär 2019. aastal euroalal 
1,2 % ja 28 liikmesriigiga ELis 1,4 % SKPst elaniku kohta ning 2020. aastal peaks see 
tõusma vastavalt 1,4 %-le ja 1,6 %-le10;

B. arvestades, et töötuse määr langeb pidevalt ning 2019. aasta mais oli euroala keskmine 
määr 7,5 % ja EL 28 oma 6,3 %, mis on madalaimad määrad, mida ELi igakuise töötuse 
määra avaldamise algusest on mõõdetud, ja 2020. aastal peaks määr langema veel 

2 ELT L 306, 23.11.2011, lk 12.
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41.
4 ELT L 306, 23.11.2011, lk 8.
5 ELT L 306, 23.11.2011, lk 33.
6 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.
7 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1.
8 ELT L 140, 27.5.2013, lk 11.
9 ELT L 140, 27.5.2013, lk 1.
10 10. juulil 2019. aastal komisjoni avaldatud 2019. aasta suve (vahe)prognoos Euroopa majanduse kohta.



PR\1187426ET.docx 5/7 PE639.994v01-00

ET

rohkem – vastavalt 7,3 %-le ja 6,2 %-le;

C. arvestades, et töötuse määr ELis on endiselt väga erinev; arvestades, et noorte töötuse 
määr küll paraneb järk-järgult, kuid euroalal on see 15,7 % ja EL 28-s 14,3 %, mis on 
keskmisest töötuse määrast ikka veel palju kõrgem ning endiselt ja oluliselt kõrgem kui 
muudes maailma majanduslikult arenenud piirkondades;

D. arvestades, et prognoosi kohaselt suureneb valitsemissektori eelarve puudujääk 
2019. aastal euroalal 0,5 %-lt 0,9 %-le ja EL 28s 0,6 %-lt 1,0 %-le ning jääb 2020. 
aastal samale tasemele; arvestades, et valitsemissektori võla suhe SKPsse on 2019. 
aastal euroalal 85,8 % ja EL 28s 80,2 %, mis peaks 2020. aastal langema vastavalt 
84,3 %-le ja 78,8 %-le;

E. arvestades, et eratarbimises on taastumise märke ja prognoosi kohaselt tõuseb see 
2019. aasta 1,3 %-lt (euroalal) ja 1,6 %-lt (EL 28s) 2020. aastal vastavalt 1,5 %-le ja 
1,7 %-le;

F. arvestades, et USA ja Hiina vaheliste kaubanduspingetega kaasnevate ohtude ning 
püsiva ebakindluse tõttu, mille on põhjustanud Ühendkuningriigi väljaastumine EList, 
ähvardab maailmamajandust langus; 

1. märgib, et kuigi Euroopa majandus kasvab juba seitsmendat aastat järjest, tekitavad 
kasvavad majanduslikud riskid ja ebakindlus suuri probleeme;

2. on seetõttu mures selle pärast, et võrreldes muude maailma piirkondadega on 
majanduskasvu potentsiaal olnud viimastel aastakümnetel väike;

3. nõustub, et tulevaste ja praeguste probleemide lahendamiseks peab EL endiselt püsima 
tõhusate struktuurireformide, nendega seotud otstarbekate investeeringute ja 
vastutustundliku eelarvepoliitika kursil;

Vastutustundlik eelarvepoliitika

4. märgib, et valitsemissektori võla keskmine suhe SKPsse peaks hakkama langema; märgib 
aga, et keskmine määr on endiselt palju kõrgem kui stabiilsuse ja kasvu paktiga lubatud; 
juhib tähelepanu sellele, et võlaga seotud kulud võivad suureneda; rõhutab seetõttu, et 
kooskõlas ELi eelarvereeglitega tuleb üldist võlataset alandada;

5. märgib seetõttu väga murelikult, et keskmine eelarvepuudujääk on jälle suurenemas ning 
prognoositakse, et mõnes liikmesriigis kasvab puudujääk üle 3 %; rõhutab, et suur osa 
suurenevast puudujäägist puudutab riike, kus valitsemissektori võla suhe SKPsse on 
kõrge;

6. peab kahetsusväärseks, et 2019. aasta üldine eelarvepoliitika on veidi ekspansiivne, ja 
rõhutab, et Euroopa Eelarvenõukogu arvates oleks õigem neutraalne poliitika;

7. rõhutab, et riikide ja euroala tasandi eelarvepoliitikas tuleb omavahel tasakaalu viia riigi 
rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus, mis peab olema täielikult kooskõlas stabiilsuse ja 
kasvu paktiga ning vastama pakti paindlikkussätetele, ja lühiajaline makromajanduslik 
stabiliseerimine;
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Struktuurireformid

8. rõhutab, et euroala ja liikmesriikide majandusliku vastupanuvõime ja taastuvuse 
suurendamiseks on vaja reforme, mille tulemusel tiheneb tooteturgudel konkurents, 
suureneb ressursitõhusus ja paraneb ettevõtluskeskkond ning institutsioonide töö 
kvaliteet, sealhulgas tekib tõhus kohtusüsteem, ning maksude kogumise kvaliteet ja 
tõhusus; rõhutab sellega seoses, et ühtne turg on väga tähtis ja see tuleb muuta veel 
sisukamaks;

9. on seisukohal, et töö- ja tooteturul peavad olema struktuurilised ja institutsioonilised 
omadused ning riigiasutused peavad töötama tõhusalt;

10. on selle poolt, et võtta tööjõult maksukoormus ning tugevdada haridus- ja 
koolitussüsteeme ja suurendada oskustesse investeerimist; rõhutab, et paindlik 
tööturupoliitika on tulemuslik;

11. kutsub liikmesriike üles toetama ja rakendama ELi meetmeid, millega võidelda 
agressiivse maksuplaneerimise vastu;

Investeeringud

12. nõustub, et majanduse elavnemist tuleb toetada avaliku ja erasektori eelkõige 
innovatsioonialaste investeeringutega, ning märgib, et investeerimislõhe ei ole euroalal 
veel kadunud; tunneb heameelt selle üle, et teatavates liikmesriikides investeeritakse 
juba rohkem kui enne kriisi, kuid peab kahetsusväärseks, et on ka liikmesriike, kus 
investeeringuid tehakse ikka veel liiga vähe või liiga aeglaselt;

13. kutsub liikmesriike üles toetama avaliku ja erasektori investeeringuid, parandama riigi 
rahanduse kvaliteeti ja struktuuri ning taastama eelarvepuhvrid (eriti euroala riikides, 
kus valitsemissektori võlg on suur), kuid pidama seejuures täielikult kinni stabiilsuse ja 
kasvu paktist;

14. rõhutab, et materiaalsesse varasse ja immateriaalvarasse tehtavad investeeringud, mille 
eesmärk on suurendada tootlikkust, oskusi ja soodustada innovatsiooni ning millele 
lisaks viiakse ellu majanduskasvu soodustavad struktuurireformid, suurendavad 
pikaajalist kasvupotentsiaali;

Riigipõhised soovitused

15. nõustub nõukogu soovitustega, et liikmesriigid peaksid kasvupotentsiaali suurendama 
sellega, et moderniseerivad majandust ja parandavad vastupanuvõimet;

16. märgib, et kuni 2018. aastani antud riigipõhiste soovituste järgimisel on rohkem kui 
kahe kolmandiku puhul saavutatud vähemalt mingigi edu; peab aga kahetsusväärseks, et 
on täheldatud, et varem ette nähtud suurte reformide teatavatest elementidest on 
taganetud, ning kuna viimaste riigipõhiste soovituste rakendamisel on varasematest 
aastatest kehvemad tulemused, tunneb muret selle pärast, kas liikmesriigid riigipõhiseid 
soovitusi ikka järgivad;

17. tunneb heameelt selle üle, et suuri edusamme on tehtud selliste soovituste järgimisel, 
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mis puudutavad finantsteenuseid ning töösuhteid ja töötajate kaitset reguleerivaid 
õigusakte;

18. tuletab liikmesriikidele meelde, et riigipõhiseid soovitusi tuleb arvesse võtta ja neid 
järgida;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


