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1. Sissejuhatus

Mitmetasandilise valitsemise küsimus ja sellest tekkivad institutsioonilised probleemid ei ole 
uus nähtus. Näiteks 1989. aastal vastu võetud sotsiaalhartale pani esialgu veto peale 
Ühendkuningriik ja see lisati protokollina 1992. aasta Maastrichti lepingule. 1997. aastal 
toetas Ühendkuningriik ametlikult sotsiaalpoliitika kokkulepet, mis võimaldas selle lisada 
1997. aasta Amsterdami lepingu sotsiaalsätete peatükina. Schengeni leping on veel üks 
teistlaadne näide: kuna ELi leping ei andnud õiguslikku alust isikute vaba liikumise ala 
loomiseks, siis sõlmis osa liikmesriike 1985. aastal selles küsimuses rahvusvahelise lepingu. 
See leping lisati ELi õigusraamistikku 1999. aastal (Amsterdami lepingu protokoll).

See näitab, et Euroopa integratsioon on alati püüdnud leida õiget tasakaalu integratsiooni, 
laienemiste ja liidu poliitika rakendamise üha suureneva asümmeetria vahel. Aluslepingutes 
on ette nähtud võimalus paremaks koostööks ja integratsiooni eri tüüpide selgitamiseks on 
kasutatud mitmeid erinevaid kontseptsioone: diferentseeritud integratsioon, kooskõlastatud 
ringid, muutuv geomeetria, kahekiiruseline Euroopa, Europe à la carte jpt.

Euro on veel üks näide poliitikast, mida teatavad liikmesriigid ELi raamistikus arendavad, 
ning majandus- ja rahaliidu eritingimused nõuavad uut käsitlust mitmetasandilise valitsemise 
küsimuses. See on muutunud eriti aktuaalseks majandus- ja riigivõlakriisi kontekstis.

Tegelikult on euroala kahtlemata kõige olulisem näide mitmetasandilisest valitsemisest liidus 
ja samuti valdkond, milles institutsioonilised muutused on kõige olulisemad. Praeguse kriisiga 
tegelemisel oleme olnud tunnistajateks kahe valitsustevahelise lepingu vastuvõtmisele, mis on 
sõlmitud mõne liikmesriigi vahel. Need lepingud hõlmavad samal ajal nii institutsioonide kui 
ka ühenduse meetodit.

Selline olukord kujutab endast enneolematu ulatusega institutsioonilist proovikivi, mida on 
vaja täiendavalt analüüsida, võttes arvesse selle olulisust ja mõjusid liidu ühtsusele, 
elujõulisusele ja demokraatlikule õiguspärasusele. Omaalgatusliku raporti „Mitmetasandilise 
valitsemise põhiseaduslikud probleemid Euroopa Liidus” eesmärgiks on käsitleda liidu 
institutsioonilise struktuuri viimaseid arenguid, selle sisemist tasakaalu ja demokraatlikku 
õiguspärasust.

Pärast seda, kui on tuvastatud ja esile toodud institutsioonilised probleemid, mis võivad 
tekkida vastuvõetud lahendustest, ja leitud võimalikud viisid nende probleemide 
lahendamiseks, keskendub põhiküsimus esiteks praeguste aluslepingute potentsiaali täielikule 
ärakasutamisele ja teiseks strateegia väljatöötamisele euroala integratsiooni ja liidu 
valitsemise tõhususe ja demokraatliku õiguspärasuse tugevdamiseks, säilitades samal ajal 
liidu järjepidevust ka tulevikus.

Teisisõnu on käesoleva raporti eesmärgiks alustada laiaulatuslikku arutelu valitsemise 
olukorra kohta „fiskaalpaktijärgsetes” tingimustes ja töötada välja strateegia, mis kaasab 
keskpikas perspektiivis majandushalduse liidu institutsioonilisse raamistikku, parandab liidu 
institutsioonilist ülesehitust ja tugevdab selle demokraatlikku õiguspärasust, säilitades samal 
ajal Euroopa ülesehituse järjepidevust ja dünaamilisust.
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2. Mitmetasandiline valitsemine: selgitamist vajav kontseptsioon

Mitmetasandilist valitsemist ei tohiks segamini ajada mitmetasandilise Euroopa mõistega, mis 
keskendub koostööle ja Euroopa integratsioonile olemasolevate eri tasandite kaudu (riiklik, 
piirkondlik, föderaalne, Euroopa), järgides alt üles ja ülevalt alla lähenemisviisi. 
Mitmetasandiline valitsemine ulatub kõikidest eespool nimetatud kontseptsioonidest 
kaugemale, kuna see on laiahaardelisem, kuid ka interdistsiplinaarsem skaala.

Käesolevas kontekstis võiks öelda, et mitmetasandiline valitsemine peegeldab Euroopa Liidu 
valitsemise tüüpi, mida iseloomustavad mitmel eri kiirusel toimuv integratsioon, erinevad, 
kuid samas keerulised struktuurid ja institutsioonilised suhted, eri tüüpi pädevused ja volituste 
tasemed poliitilise telje ümber ja mitme keskse asukohaga demokraatlik järelevalve, mida 
teostatakse nii panuse seadustamisel (input legitimacy) kui ka tulemuse seadustamisel (output 
legitimacy). Mitmetasandilist valitsemist iseloomustab ka eri poliitiliste tasandite kattumine ja 
asümmeetria, mida saab lisaks hajutada ja laiendada horisontaalsel viisil.

Mitmetasandiline integratsioon on alguse saanud nii nendest liikmesriikidest, kellel on tahe ja 
suutlikkus minna edasi, kui ka nendest liikmesriikidest, kes ei soovi olla kaasatud koostöö 
tihendamisse teatud poliitikavaldkonnas. Seda arvesse võttes on mitmetasandilise valitsemise 
määratlust ja mõju käsitlevas arutelus hakanud valdavaks muutuma kaks peamist arvamust: 
esimese arvamuse kohaselt on mitmetasandiline valitsemine integratsiooniprotsessi 
järjepidevuse ja teostatavuse tagamiseks vajalik ja tõhus vahend, mis aitab kaasa 
mitmekesisuse ja erinevate seisukohtade koordineerimisele ja haldamisele. Näiteks peegeldab 
euroala loomine nende teatava arvu liikmesriikide ühist tahet, kes nõustusid delegeerima 
riiklikke volitusi, kuna nad uskusid, et sellesse liitu kuulumisest tulenev kasu oli suurem kui 
sellest väljajäämise kulu.

Teisest küljest võib diferentseeritud integratsioon tuua kaasa paralleelsete institutsiooniliste 
struktuuride loomise ja killustatud õiguse ning muutuda hajutavaks teguriks. See võib 
vähendada läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse taset, kuna kõik olulised otsused tehakse 
Euroopa Ülemkogu ja ECOFINi tasandil, jättes demokraatlikult valitud institutsioonidele 
vähe tegutsemisruumi.

Lõppkokkuvõttes võib mitmetasandilist valitsemist määratleda sellise valitsemismeetodina, 
kus peamised tunnused (institutsioonid, volitused ja õiguspärasuse järelevalve) on üksteisest 
sõltuvad, et see oleks edukas ja tasakaalustatud. Euroopa Liidu praegune ebakindel olukord 
kutsub üles käsitlema mitmetasandilist valitsemist nii võimaluse kui ka riskina ning leidma 
õiget tasakaalu nende kahe vahel Euroopa tulemuste nimel.

3. Meie prioriteet: kasutada ära olemasolevate aluslepingute potentsiaali

Tõelise majandus- ja rahaliidu poole liikumise tegevuskava, mis oleks teostatav lühikeses 
perspektiivis ja soovitatav keskpikas perspektiivis, tuleks määratleda põhiseadusliku olemuse 
üldisema vaatenurga alusel. See vaatenurk peab määratlema nii põhiseadusliku konteksti ja 
kriisi päritolu kui ka institutsioonilised dilemmad, mis tuleb lahendada, et leida kriisile tõhus 
lahendus. Puudub igasugune kahtlus, et alates 2010. aastast on kriis tugevdanud ELi ja eurot 



PE500.496v01-00 4/14 DT\919179ET.doc

ET

rahaühikuna kasutavate liikmesriikide integratsiooni. Kuid siiamaani valitud tee on osutunud 
ebatõhusaks ning on samas suurendanud ELi demokraatia nappust.

See mudel põhineb kompromisside tegemisel tugevamate ja rangemate fiskaaleeskirjade ja 
valitsustevahelise olemusega stabiilsusmehhanismi ülesehitamise vahel, mida rahastatakse 
riikide eelarvetest ja mis põhineb rangetel tingimustel. Miguel Maduro on esile toonud, et 
„selline liidu eeskirjade mudel, mis põhineb riikide demokraatial, ei toimi põhimõtteliselt 
tõhusalt, kuna see tekitab jätkusuutmatut vastuolu poliitika riikliku mõõtme ja poliitika 
Euroopa mõõtme vahel, mida on vaja majandus- ja rahaliidu tõhusaks valitsemiseks”.

Käesoleva algatusraporti eesmärk on hakata kujundama nägemust, mis põhineb rollide, 
funktsioonide ja vahendite täpsemal jaotamisel ELi poliitikavaldkondade vahel, mis põhineb 
ELi vahenditel ja mida haldavad ELi institutsioonid ELi demokraatliku protsessi alusel, ning 
riikide poliitika, vahendite ja demokraatiate vahel. Loomulikult nõuab see tüüpiliselt 
föderaalne nägemus, isegi kui rahalised vahendid ja pädevused on föderaalsel tasandil 
piiratud, et majandus- ja rahaliidu valitsemine ehitatakse üles ELi institutsioonidele ja seda 
tehes käsitletakse majandus- ja rahaliidu ja ELi vahelise asümmeetria probleemi ning samuti 
aluslepingutes sätestatud pädevuste ja protseduuride probleemi.

Sellega seoses peaks meie lähenemisviis olema selge: me tahame kaitsta ELi integratsiooni 
valdkonnas suuri saavutusi kaasa toonud Euroopa projekti, ELi institutsioonide ja ühenduse 
meetodi ühtsust ja terviklikkust. Valikuvõimalus luua liit liidu sees ei ole meie jaoks 
kaalumist väärt valikuvõimalus.

Selle tulemusel oleme seisukohal, et esiteks pakuvad praegused aluslepingud kõiki vahendeid, 
mida on vaja tõelise majandus- ja rahaliidu sõnastamise alustamiseks ning toome esile
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 136 ja „tõhustatud koostöö” võimalusi, kuid samuti 
tuleks uurida võimalust kasutada artikli 352 „paindlikkuse klauslit” koos artikliga 136 või 
„tõhustatud koostööga”.

Teiseks oleme seisukohal, et olemasolevate aluslepingute raames on võimalik siduvam 
majanduse eelnev kooskõlastamine, ning et samuti oleks praeguste ELi protseduuride 
raamistikus võimalik rakendada „mitmetasandilise omavahendite ja eelarvemehhanismi” 
ideed.

See loomulikult ei tähenda seda, et me ei kaalu vajadust aluslepingu muutmise järele, et viia 
tõelise majandus- ja rahaliidu ülesehitamine lõpule. Kuid ka poliitilistel põhjustel ja mitte 
ainult institutsioonilistel põhjustel oleme seisukohal, et ainuke viis muuta aluslepingu 
muutmise väljavaadet võimalikuks, on mitte alustada seda protsessi aluslepingu muutmise 
nõudega. Vastupidi, seda protsessi tuleb alustada majandus- ja rahaliidu tõhusamaks 
muutmisest ja suurema integratsiooni suunas viiva tee uuesti tasakaalustamisest, kasutades 
selleks meie käsutuses olevaid vahendeid ja muutes eelkõige tulemuslikuks vajaliku suurema 
institutsioonilise reformi: tagades, et järgmised Euroopa valimised põhinevad Euroopa 
poliitilisel ruumil, kus kodanikud saavad lisaks oma üksikutele parlamendiliikmetele valida ka 
komisjoni – Euroopa tasandil toimuva poliitilise arutelu alusel. See on samuti vältimatu samm 
selleks, et tagada vajalik õiguspärasus järgmiste sammude astumiseks seoses pädevuste 
üleandmisega. Sellise lähenemisviis puhul võib tõmmata ajaloolisi paralleele 1989. aasta 
Madridi tippkohtumise järelmeetmetega, milles soovitati majandus- ja rahaliitu käsitleda 
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kolmes etapis, kus esimene etapp hõlmab siseturu väljakujundamist, tihedamat majanduslikku 
ühtekuuluvust ja kõikide riikide vahetuskursimehhanismi (ERM) liikmeks olemist. Ükski 
nendest ei nõudnud aluslepingu muutmist või uusi aluslepingu volitusi.

Me lükkame tagasi argumendi Euroopa Parlamendi ja komisjoni väidetava õiguspärasuse 
puudumise kohta, mis tuleneb euroala liikmesuse ja ELi liikmesuse vahelise asümmeetria 
olemasolust. Me arvame, et selline asümmeetria on selgelt sätestatud aluslepingutes, mitte 
ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu eri tüüpi õiguspärasuse puhul, vaid ka konkreetsete 
protseduuride puhul, mis on võimalikud ja mida on juba kasutatud. Viitame Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 136 koos artikli 121 lõikega 6, mis võimaldavad võtta vastu 
euroala riikide jaoks väga olulisi, siduvaid ja tõhusaid õigusakte, kus euroalasse 
mittekuuluvate liikmesriikide parlamendiliikmetel on Euroopa Parlamendis otsustavad hääled. 
Keegi ju ei vaidlusta majanduse juhtimise paketi (nn Six-Pack) kehtivust.

Kõige olulisem argument – kuna demokraatia ei ole kunagi täiuslik – on kaaluda 
alternatiivsete lahenduste probleeme. Me ei käsitleks „riikide parlamentide Euroopa 
delegatsiooni” alternatiivset lahendust (tsiteerides Jean-Claude Piris’ panust) elujõulise 
alternatiivina. Sellisel organil puuduks seadusandlik võim, selle resolutsioone ei oleks 
võimalik avaldada „Euroopa Liidu Teatajas” ning see saaks olla üksnes foorum arutelude 
pidamiseks. Kui me just ei ehita üles uut suurt institutsiooni nagu veel üks Euroopa 
Parlament, ei oleks meil võimalik tagada proportsionaalset esindatust nii poliitilises kui ka 
riikide mõistes.

Praeguses etapis oleme veendunud, et peame töötama olemasolevate lepingute raames ning 
kasutama nõuetekohaselt ja laiaulatuslikult ära kõiki olemasolevate aluslepingute võimalusi. 
Me oleme seisukohal, et ELi institutsioonid peaksid olema parema valitsemise aluseks ning 
oleme mis tahes uute valitsustevaheliste lepingute sõlmimise vastu. Loomulikult näeme ka 
selle suuna ja idee probleeme, vastuolusid ja dilemmasid, millel meie raport hakkab 
tõenäoliselt samuti põhinema.

Järgmise etapina peaks protsess ambitsioonikamate reformide suunas, mis hõlmab aluslepingu 
muutmist, algama kõige varem pärast 2014. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi 
valimisi, mida tuleks, nagu juba eelpool mainiti, kasutada platvormina laiaulatuslikuks 
poliitiliseks aruteluks Euroopa integratsiooni tuleviku kohta. Olemasolevate aluslepingute 
protseduuride ja paindlikkuse täielik ärakasutamine majandus- ja rahaliidu valitsemise kiireks 
parandamiseks tõelise Euroopa poliitilise ruumi loomise kontekstis on demokraatliku 
konsensuse saavutamise eeltingimus tulevaseks aluslepingu ulatuslikuks ja edukaks 
muutmiseks.

Aluslepingud juba pakuvad sobivaid protseduure mitmetasandilise valitsemise jaoks, mis 
võimaldab liikuda tõelisele majandus- ja rahaliidule lähemale, õõnestamata seejuures ELi 
õigus- ja institutsioonilise korra terviklikkust, võttes vastu sätteid fiskaal- ja majanduspoliitika 
raamistikus, mida kohaldatakse konkreetselt nendele liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, 
ning arendades liikmesriikidevahelist tõhusat koostööd valdkonnas, kus liidul ei ole 
ainupädevust.

Liidu eesmärgiks peaks olema paigutada majandus- ja rahaliidu valitsemine liidu 
institutsioonilisse raamistikku, mis on selle tõhususe tagamise ja praeguse riikide poliitika ja 
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Euroopa poliitika vahelise poliitilise tühimiku täitmise eeltingimus.

4. Mida oleks ELi valitsemise parandamiseks võimalik saavutada kehtivate Euroopa 
aluslepingute raamistikus?

4.1. Panuse (demokraatliku) õiguspärasuse tugevdamine

Kriisi aegadel, kui tuleb võtta ebapopulaarseid meetmeid, on suurem vajadus õiguspärasuse 
vahendite kättesaadavuse järele. Demokraatliku õiguspärasuse keskseid põhimõtteid, nagu 
vastutavus ja esindatus, tuleb Euroopa tasandil tugevdada. Sellega seoses on kõige olulisem 
see, et täidesaatev võim (Euroopa Komisjon) on juba vastutav Euroopa Parlamendi ees, mis 
esindab liidu kodanikke (Euroopa Liidu lepingu artiklid 10 ja 14). Komisjon vastutab täies 
koosseisus Euroopa Parlamendi ees (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 8).

Lisaks valib Euroopa Parlament komisjoni presidendi, „võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
valimisi” (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 7). Pärast 2014. aasta Euroopa Parlamendi 
valimisi rakendatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiget 7 esimest korda ning kui seda 
rakendatakse nõuetekohaselt, võib see suure tõenäosusega tugevdada nii vastutavuse kui ka 
esindatuse põhimõtet ning seega pakkuda liidu jaoks suuremaid õiguspärasuse vahendeid, et 
seista vastu meie ees olevatele probleemidele. Põhiseaduslik kontekst omistab kogu selle 
tähtsuse deklaratsioonile nr 11 Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõigete 6 ja 7 kohta, mis on 
lisatud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile, millega võeti vastu Lissaboni leping.

Selle deklaratsiooni kohaselt on Euroopa Parlamendil ja Euroopa Ülemkogul ühine vastutus 
Euroopa Komisjoni presidendi valimisteni viiva protsessi sujuva kulgemise eest. Enne 
Euroopa Ülemkogu otsust viivad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu esindajad seega 
läbi vajalikud konsultatsioonid kõige sobivamaks peetavas raamistikus. Need konsultatsioonid 
keskenduvad komisjoni presidendi ametikohale kandideerijate taustale, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi valimisi. Selliste konsultatsioonide korra võib kindlaks määrata sobival 
ajal Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu ühisel kokkuleppel.

4.2. Õiguslikud alused, mis võivad kaasa aidata majandus- ja rahaliidu süvendamisele 
praeguste aluslepingute alusel

Alljärgnevale õiguslike aluste nimekirjale pilgu heitmine on piisav, et aru saada, et Lissaboni 
leping pakub mitmekesiseid vahendeid majandus- ja rahandusalase integratsiooni 
süvendamiseks.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 53 on õiguslik alus, mida saab kohaldada 
direktiivide andmisele asutamisõiguse kohta seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 
Artikkel 62 võimaldab kohaldada selle sätteid teenuste osutamise vabadusele. Mõlemad 
õiguslikud alused võivad tulevikus veelgi kaasa aidata vastastikuse majandusliku sõltuvuse 
tugevdamisele, et täielikult ära kasutada tohutut potentsiaali, mis on veel peidus suurimas 
turus, mida maailm on SKP tähenduses iialgi näinud.
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– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114 on õiguslik alus, mis aitab kaasa seaduste 
ühtlustamise meetmete vastuvõtmiseks jällegi seadusandliku tavamenetluse kohaselt, mille 
eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 125 lõige 2 võimaldab nõukogul pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga täpsustada määratlused artiklites 123 ja 124 sätestatud 
arvelduslaenude ja eesõiguste andmise keelu kohaldamiseks. See õiguslik alus on juba 
aidanud kaasa kahe määruse1 vastuvõtmisele.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõige 14 võimaldab võtta vastu üksikasjalikud 
eeskirjad ja määratlused protokolli nr 12 (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta) 
rakendamiseks. Sama sättega kehtestatakse lihtsustatud menetlus nimetatud protokolli 
muutmiseks. Sellisel juhul tuleb konsulteerida Euroopa Parlamendiga2.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõige 6 on õiguslik alus komisjoni ettepaneku 
jaoks võtta vastu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded, mis käsitlevad 
krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning määruse nr 1096/2010 
jaoks, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tegevusega. Siinkohal tuleb konsulteerida nii Euroopa Parlamendi kui ka 
Euroopa Keskpangaga.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 136 sätestatakse erimeetmete vastuvõtmine 
euroala liikmesriikide suhtes, et tugevdada nende eelarvedistsipliini koordineerimist ja 
järelevalvet ning kehtestada nende tarvis majanduspoliitilised suunised. Sellised meetmed 
peavad siiski ühilduma kogu liidu jaoks vastu võetud suunistega. Kuid nimetatud artikliga 
sätestatakse üksnes selliste meetmete vastuvõtmine, mille aluseks on artiklid 121 ja 126. Kui 
euroala liikmesriigid soovivad võtta vastu erimeetmeid teistel alustel, võib neil olla vaja 
kasutada tõhustatud koostööd.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 138 eesmärk on kindlustada euro koht 
rahvusvahelises valuutasüsteemis. Siinkohal ei ole Euroopa Parlamendi kaasamist ette nähtud 
ning hääletamisest võivad osa võtta ainult euroala liikmesriike esindavad nõukogu liikmed.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 175 viitab liidu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise eesmärkidele, nagu on sätestatud artiklis 174, ja 
toetab nende eesmärkide saavutamist struktuurifondide, Euroopa Investeerimispanga ja teiste 
olemasolevate rahastamisvahendite kaudu võetavate meetmetega.

– Viimase ja vähemalt sama olulisena – Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 352, mida 
on laialdaselt kasutatud Euroopa integratsiooni erinevate varasemate etappide ajal ning seda 
mitte tingimata „eeldatavate volituste klauslina”, on endiselt potentsiaali teenida üldise 
õigusliku aluse eesmärki. Nimetatud klauslit võib kasutada näiteks Euroopa varaameti 
loomiseks.

                                               
1 Nõukogu määrused nr 3603/93 ja nr 3604/93.
2 See oli ühe majanduse juhtimise paketti (nn Six Pack) kuuluva määruse õiguslikuks aluseks: nõukogu määrus 
nr 1177/2011.
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4.3. Meetodid võimaliku täiendava finantssuutlikkuse loomiseks praeguste aluslepingute 
alusel1

Nii Euroopa Ülemkogu eesistuja 26. juuni 2012. aasta kui ka 12. oktoobri 2012. aasta 
aruandes viidatakse täiendavale finantssuutlikkusele ja „lõppkokkuvõttes finantsasutuse, 
näiteks varaameti loomisele euroala tasandil”. See finantssuutlikkus „toetaks uusi 
fiskaalfunktsioone, mis ei ole hõlmatud mitmeaastase finantsraamistikuga”. Kuigi mis tahes 
selline otsus ei tohiks põhimõtteliselt eelneda lõplikule otsusele 2014.–2020. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, võiks siiski ette kujutada kolm meetodit sellise 
suutlikkuse loomiseks liidu praeguses õigusraamistikus.

Esiteks oleks ühenduse meetodit kasutades võimalik luua täiendavat finantssuutlikkust uute 
omavahendite loomise kaudu, mida tuleks rahastada euroala liikmesriikide rahalistest 
sissemaksetest, ning uue eelarve loomise kaudu, millega juhitakse finantssuutlikkuse 
funktsioonide rahastamist. Kuid selline kontseptsioon nõuab finantssuutlikkuse integreerimist 
mitmeaastasesse finantsraamistikku, kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 
lõikes 1 sätestatakse, et liidu aastaeelarve vastab mitmeaastasele finantsraamistikule.

Teiseks võib euroala keskne eelarve olla fond väljaspool ELi eelarvet, mida rakendab 
komisjon. Euroopa Arengufond võiks olla selle meetodi eeskuju. Kolmas meetod tähendaks 
fondi loomist väljaspool ELi eelarvet, mida võiks rakendada uus eraldi asutus. Sellist fondi 
oleks võimalik luua a) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 352 alusel või euroala 
liikmesriikide tõhustatud koostöö raames või b) rahvusvahelise lepingu alusel.

Kuid siiski on selge, et igat erandit, mis piirab eelkõige Euroopa Parlamendi (ja nõukogu) 
eelarvepädevust, tuleks tõlgendada kitsalt praeguste aluslepingute alusel, kuna Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 eesmärk on kaitsta nende kahe institutsiooni 
eelarvepädevust, kusjuures Euroopa Parlament esindab liidu kodanikke. Seetõttu põhjustaks 
finantssuutlikkuse lahutamine mitmeaastasest finantsraamistikust (nagu vahearuandes sellele 
viidatakse) tõsiseid institutsioonilisi mõjusid. Kui põhiõigusaktiga ei sätestata Euroopa 
Parlamendile järelevalverolli, rikuks see Euroopa Parlamendi eelarvelist sõltumatust, mida 
kaitstakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 310. Kui aga Euroopa Parlamendile 
antakse selline roll, peaks ta seda ka täitma (liidu artiklite 10 ja 14 alusel) liidu kodanike 
esindajana ja mitte teatavate kodanikerühmade esindajana, kelleks on juhtumisi euroala 
liikmesriikide kodanikud. Kokkuvõttes tähendab Euroopa Parlamendi eelarvelise sõltumatuse 
säilitamine samasuguse demokraatliku järelevalve teostamist kõigi parlamendiliikmete poolt 
Euroopa Parlamendi siseselt vajaliku sisekorra kaudu ning seda kõikide liidu tulude ja kulude 
suhtes.

4.4. Fiskaalpakti kaasamine ELi õigusraamistikku

Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut (fiskaalpakti) 
rakendatakse täielikult lepinguosaliste suhtes, kelle rahaühik on euro. Seda kohaldatakse ka 
lepinguosaliste suhtes, kes on selle aluslepingu ratifitseerinud, Euroopa Liidu toimimise 
                                               
1 René Repasi, „Täiendav finantssuutlikkus ja selle institutsioonilised mõjud”, Euroopa Parlamendi 
poliitikaosakond C, november 2012.
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lepingu artikli 139 lõikes 1 määratletud erandiga või Euroopa Liidu aluslepingutele lisatud 
protokollis (nr 16) teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta osutatud väljajätmisega alates 
nimetatud erandit või väljajätmist tühistava otsuse jõustumise kuupäevast, välja arvatud juhul, 
kui asjaomane lepinguosaline väljendab oma soovi olla kõikide aluslepingu III ja IV jaotise 
sätetega või osaga neist seotud varasemal kuupäeval.

Alusleping on lisaks lepinguosalistele avatud liitumiseks ka Euroopa Liidu liikmesriikidele. 
Aluslepingu artikli 16 kohaselt astutakse hiljemalt viie aasta jooksul alates selle jõustumise 
kuupäevast selle rakendamisest saadud kogemuste põhjal vajalikud sammud kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille eesmärk on kaasata 
aluslepingu sisu Euroopa Liidu õigusraamistikku.

4.5. Thysseni raporti järelduste aluseks võtmine

20. novembril 2012 võttis täiskogu vastu Thysseni raporti1, mis kujutab endast Euroopa 
Parlamendi ametlikku seisukohta seoses „tõelise majandus- ja rahaliiduga”. Praeguste 
aluslepingute potentsiaalide uurimisel valitsemise parandamiseks ELis võib väärtuslikku 
inspiratsiooni saada nimetatud raporti järeldustest, eelkõige alljärgnevates valdkondades.

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 121 sätestatakse, et liikmesriigid käsitlevad oma 
majanduspoliitikat kui ühise huvi küsimust ning kooskõlastavad selle nõukogus; need 
liikmesriigid, mis soovivad solidaarsust, peaksid olema kohustatud oma õlule võtma 
vastutuse kõikide oma kohustuste täitmise eest eelarve valdkonnas, ning samuti oma riigi 
põhiste soovituste ja kohustuste täitmise Euroopa poolaasta alusel. Olemasolevate 
aluslepingute alusel võib rahaühikuna eurot kasutavate liikmesriikide eelarvedistsipliini 
kooskõlastamise ja järelevalve teha siduvaks ning allutada Euroopa Liidu Kohtu 
kontrollile lihtsalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 136 alusel koos artikli 121 
lõikega 6. Kuid põhiseaduslikust seisukohast tuleks sellise sammu võtmist kaaluda üksnes 
siis, kui see tugevdaks märkimisväärselt Euroopa Parlamendi rolli, mis puudutab Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 121 lõigete 3 ja 4 üksikasjalikku rakendamist, ning selleks, 
et viia lõpule ja rakendada mitmetasandilist järelevalvemenetlust delegeeritud 
õigusaktidega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel.

 Majandus- ja rahaliidu juhtimise tööhõive ja sotsiaalpoliitikaga seotud aspekte on 
võimalik tugevdada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 9 ja 151 ning artikli 153 
lõike 1 kaudu.

 Aluslepingud pakuvad mitmeid sillaklausleid, mida oleks võimalik jõustada: Euroopa 
Liidu lepingu artikli 48 lõikes 7 sätestatakse õigusaktide vastuvõtmiseks erimenetlus, 
mille puhul Euroopa Liidu toimimise leping nõuab seadusandliku tavamenetlusega 
kooskõlas olevat seadusandlikku erimenetlust ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 333 sisaldab ka sätteid, mis lubavad tõhustatud koostöö kontekstis kasutada 
seadusandlikku tavamenetlust.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile Euroopa Ülemkogu 
eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Keskpanga presidendi ja eurorühma esimehe aruande „Tõelise 
majandus- ja rahaliidu suunas” kohta (P7_TA-PROV(2012)0430).
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 Euroopa Keskpanga aluslepingul põhinev iseseisev toimimine rahanduspoliitika 
valdkonnas jääb majandus- ja rahaliidu ja ühisraha nurgakiviks; Euroopa 
stabiilsusmehhanism peaks teatavate tingimuste alusel saama raskustes olevaid panku otse 
rahastada.

 Euroopa poolaasta õiguspärasust, läbipaistvust ja tõhusust tuleks parandada. Olemasolevat 
õigusraamistikku tuleks täielikult ära kasutada, tagamaks, et Euroopa poolaasta allutatakse 
selle kõikides etappides täielikule demokraatlikule kontrollile.

 Pangandusjärelevalve tegevuste suhtes tuleb kehtestada demokraatlik parlamentaarne 
järelevalve ning seetõttu on ühtse järelevalvemehhanismi toimivaks tegemine esimene ja 
kõige kiireloomulisem ülesanne pangandusliidu realiseerimisel.

 Luua tuleks ühtne Euroopa maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik, parimal 
juhul ühtse järelevalvemehhanismi jõustumisega paralleelselt, et taastada raskustes olevate 
pankade elujõulisus ja restruktureerida elujõuetud finantseerimisasutused.

 „Tõelist majandus- ja rahaliitu” ei saa piirata üksnes eeskirjade süsteemiga, vaid see 
nõuab ka ainult konkreetsetel omavahenditel (sh finantstehingute maks) põhinevat 
suuremat eelarvesuutlikkust, mis peaks ELi eelarve raamistikus toetama majanduskasvu ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, tegeledes otseselt rahaliiduga seotud tasakaalustamatuse, 
struktuuriliste erinevuste ja rahanduslike eriolukordade lahendamisega, kahjustamata 
seejuures selle traditsioonilisi funktsioone seoses ühiste poliitikavaldkondade 
rahastamisega (artikkel 311, millega nõutakse seadusandlikku erimenetlust). 
Eelarvesuutlikkust on võimalik suurendada ka tõhustatud koostöö kaudu, kehtestades 
finantstehingute maksu, mis võib suurendada Euroopa stabiilsusmehhanismi eelarvet. 
Euroala eelarve idee võib tekitada probleeme seoses ELi eelarve ühtsuse ja 
kõikehõlmavuse põhimõtte järgimisega1.

 Täiendavalt tuleks uurida protokolli nr 1 potentsiaali koostöö soodustamiseks riikide 
parlamentide vahel ja Euroopa Parlamendiga, et suurendada koostööd riikide 
parlamentidega, kuid sellise koostöö puhul ei tohiks mõelda uue parlamentidest koosneva 
organi loomisest, mis oleks põhiseaduslikust seisukohast ebatõhus ja ebaseaduslik. Liidu 
tasandil on selliseks parlamentaarseks organiks Euroopa Parlament, millel on täielik 
volitus majandus- ja rahaliidu tugevdatud ja demokraatlikuks valitsemiseks. Euro on 
Euroopa Liidu rahaühik; Euroopa Parlament on Euroopa Liidu parlament; seega on 
Euroopa Parlament majandus- ja rahaliidu parlament.

 Euroopa stabiilsusmehhanismi integreerimine ELi õigusraamistikku paindlikkuse klausli 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 352) kaudu koos muudetud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 136 võiks olla võimalik lahendus, isegi kui see tõstatab 
mitmeid õigusalaseid küsimusi.

 Üha tihedama majandus-, maksu- ja eelarveliidu raamistikus tuleb teha rohkem, et 
kooskõlastada maksusüsteeme ja tegeleda liikmesriikidevahelise kahjuliku 
maksukonkurentsiga, mis on selgelt siseturu loogika vastu. Tõhustatud koostööd tuleks 

                                               
1 Vt eespool punkti 4.3.
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maksustamise valdkonnas tihedamini kasutada (näiteks ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi või finantstehingute maksu kehtestamiseks), kuna 
ühtlustatud raamistikud maksustamise valdkonnas tõhustavad eelarvepoliitika 
integratsiooni.

 Euroopa stabiilsusmehhanismi juhtimine peaks arenema ühenduse meetodi suunas ning 
muutuma aruandekohustuslikuks Euroopa Parlamendi ees. Tähtsamatele otsustele, näiteks 
liikmesriigile rahalise toetuse andmisele ja memorandumite sõlmimisele, tuleks kohaldada 
Euroopa Parlamendi nõuetekohast kontrolli.

5. Milline on liidu tulevik?

5.1. Valede dihhotoomiate vältimine

Liidu mis tahes tulevikukäsitluse puhul tuleks vältida liikmesriikide kahte kunstlikku, 
üksteisele vastanduvasse kategooriasse jagamise lõksu langemist. Selline kunstlik eraldamine 
juhtub siis, kui liikmesriigid jagatakse nn insaideriteks ja autsaideriteks, st nendeks, kes 
kuuluvad antud hetkel euroalasse, ja nendeks, kes sinna ei kuulu. Sellise dihhotoomia veelgi 
halvem vorm on see, kui liidu kodanikud jagatakse euroala ja euroalasse mittekuuluvate 
liikmesriikide kodanikeks.

Olemasolevad poliitilised, majanduslikud ja õiguslikud jagunemised on tegelikkuses 
dünaamilisemad, keerulisemad ja peenemad. Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 4 kohaselt: 
„Liit rajab majandus- ja rahaliidu, mille rahaühik on euro”. See säte puudutab kogu liitu, kuna 
iga liikmesriigi (mitte ainult euroala liikmesriikide) majanduse tervis võib ühisraha väärtusele 
tegelikku mõju avaldada, seetõttu on vaja käsitleda kõikide liikmesriikide majanduspoliitikat 
kui ühise huvi küsimust ning kooskõlastada seda nõukogus ning seetõttu on kõikidel 
liikmesriikidel kohustus teostada oma majanduspoliitikat nii, et aidata kaasa liidu eesmärkide 
saavutamisele, nagu need on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 31.

Aluslepingu peatükk liikmesriikide kohta, mille rahaühik ei ole veel euro ja mis ei ole 
loobumisvõimalust valinud, kannab pealkirja „Üleminekusätted”. Selles määratletakse, et 
liikmesriikidele, mille suhtes nõukogu ei ole veel otsustanud, et nad täidavad euro 
kasutuselevõtmiseks vajalikke tingimusi, viidatakse edaspidi kui „liikmesriikidele, mille 
suhtes on kehtestatud erand” (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 139 lõige 1). Samas 
artiklis sätestatakse suletud nimekiri aluslepingu sätetest, mida nimetatud liikmesriikide 
suhtes ei kohaldata. Sellel perioodil, mida esmase õiguse kohaselt käsitletakse 
üleminekuperioodina, käsitlevad liikmesriigid, mille suhtes on kehtestatud erand, oma 
vahetuskursipoliitikat kui ühise huvi küsimust2, neil on õigus saada vastastikust abi, kui nad 
on raskustes või neid ähvardab tõsine oht raskustesse sattuda3, ning nad võivad võtta 
kaitsemeetmeid, kui esineb ootamatu maksebilansi kriis4. Regulaarselt koostatakse aruanne 
edusammude kohta, mida liikmesriigid, kelle suhtes on kehtestatud erand, on saavutanud 

                                               
1 Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 120 ja 121.
2 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 142.
3 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 143; sellist vastastikuse abi andmist ei kohaldata liikmesriikidele, 
mille rahaühik on euro.
4 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 144.



PE500.496v01-00 12/14 DT\919179ET.doc

ET

majandus- ja rahaliiduga seotud kohustuste täitmisel1. Kuni on liikmesriike, mille suhtes on 
kehtestatud erand, moodustatakse Euroopa Keskpanga üldnõukogu kui kolmas Euroopa 
Keskpanga otsuseid tegev organ2.

Liikmesriigid, mille suhtes on tehtud erand, peavad esmase õiguse alusel tegema pidevaid 
jõupingutusi kuni selle hetkeni, kui nõukogu on seisukohal, et nende edusammud euro 
kasutuselevõtmiseks vajalike tingimuste täitmise suunas on lõpule jõudnud. Teisest küljest 
jääb väljajäämise kasuks otsustanud liikmesriikidele alles õigus otsustada euro kasutusele 
võtta. Protokolli nr 15 punktis 1 sätestatakse, et „kui Ühendkuningriik ei teata nõukogule, et ta 
kavatseb võtta kasutusele euro, pole tal mingit kohustust seda teha”. Ühendkuningriik säilitab 
oma volitused rahapoliitika valdkonnas siseriikliku õiguse kohaselt. Vastavalt protokollile 
nr 16 kehtib Taani kohta erand, mille tulemusena „kehtivad Taani kohta kõik aluslepingute ja 
EKPS ja EKP põhikirja artiklid ja sätted, mis käsitlevad erandit”. Erandi kehtetuks 
tunnistamise puhul algatatakse menetlus ainult Taani taotluse põhjal.

Nende sätete valguses oleks asjakohasem tööhüpotees käsitleda kõiki liikmesriike osana 
eeskirjade ühendusest, kus need eeskirjad on diferentseeritud majandus- ja rahapoliitika 
valdkonnas ning kus nende käsutuses olevad vahendid on tõenäoliselt samuti diferentseeritud. 
Samuti võiks eristada selle ühenduse teatavaid kihte seoses esindajaga, kellel on õigus 
kuulutada välja otsus ühinemise kohta teatavate diferentseeritud eeskirjade kogumiga: 
selliseks esindajaks on nõukogu nende liikmesriikide puhul, mille suhtes on kehtestatud 
erand, ja liikmesriik ise loobumisvõimaluse valinud liikmesriikide puhul. Seetõttu võiks 
„insaiderite” ja „autsaiderite” asemel keskenduda hoopis mitmetasandiliste eeskirjade ja 
vahenditega dünaamilisele ühendusele.

Veel üks dihhotoomia, mida tuleb vältida, on selge ja fikseeritud teoreetilise eristumise 
kehtestamine status quo ja „tõelise föderalismi” vahel. Osalemine majandusliku valitsemise 
tugevdamises ei seisne äkilises hüppes lõpuni välja arendatud föderalismi, vaid küsimus 
seisneb pigem selles, et millal, kuidas ja millise hinnaga peaks mõnede föderaalsemate 
aspektide kehtestamine toimuma.

 5.2. Teel aluslepingu muutmise suunas

Majandus- ja rahaliidu valitsemine on peamine element üldise institutsioonilise ja otsuste 
tegemise tasakaalu tagamiseks tulevikus. Tõelise majandus- ja rahaliidu lõpuleviimiseks 
liidus on vaja aluslepingu muutmine keskpikas perspektiivis lõpule viia. Euroala 
nõuetekohane toimimine nõuab, et liikmesriigid nõustuvad oma teatavate suveräänsuse 
aspektide üleandmisega. Liikmesriigid peaksid aru saama, et nad on juba kaotanud osa oma 
suveräänsusest ülemäärase riigivõla tõttu ning ainuke viis selle taastamiseks on nõustuda 
jagama vähemalt osa oma suveräänsusest Euroopa tasandil. Valitsemissektori võlakriis näitas, 
kui piiratud on väide, et „riigi valuuta teotamine võib tunduda parem kui surm”3.

Mis tahes uute volituste üleandmisel või loomisel liidu tasandil või uute liidu institutsioonide 
moodustamisel tuleks tagada vastav õiguspärasus, demokraatlik kontroll Euroopa Parlamendi 

                                               
1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 140.
2 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 141.
3 C Johnson, „In with the Euro, Out with the Pound” (Penguin, 1996), lk 87.
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poolt ja vastutus Euroopa Parlamendi ees. Seega peaks konventsioon toimuma pärast järgmisi 
Euroopa Parlamendi valimisi ning ettevalmistused selliseks konventsiooniks peaksid algama 
juba enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi.

Aluslepingu tulevase muutmise peamiseks sihiks peaks olema võimaldada institutsioonilistes 
ja eelarvemenetlustes kohaldatavate eeskirjade täiendavat diferentseerimist. Sellega seoses 
võime viidata tagasi tööhüpoteesile, mille kohaselt kuuluvad liikmesriigid mitmetasandiliste 
eeskirjade, aga ka mitmetasandiliste vahenditega ühendusse.

Veel üks mõttesuund võiks olla käsitleda seda, kuidas ületada lahkarvamusi. 
Mitmetasandiliste eeskirjadega ühenduses, mida toetavad mitmetasandilised vahendid, peaks 
olema võimalik ületada vetoõigust, et minna integratsiooniga edasi, kohustamata seejuures 
liikmesriike, kes ei soovi osaleda, seisma silmitsi raske valikuga võtta või jätta. Lisaks võib 
esile tõsta teisi mõttesuundi koos alljärgnevate küsimuste jadaga. Kas majanduspoliitika peaks 
muutuma jagatud pädevuseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 2 lõike 2 ja artikli 4 
tähenduses? Kui jah, kas siis tuleks kohaldada seadusandlikku tavamenetlust? Kas tõhustatud 
koostööd tuleks laiendada nii, et liidule oleks võimalik anda rohkem pädevusi?

ELi pikaajaline strateegiline suundumus võib samuti keskenduda alljärgnevatele küsimustele 
ja põhimõtetele, millest osa tõstatati eespool nimetatud 20. novembri 2012. aasta 
resolutsioonis:

 Majandus- ja rahaliit ei ole iseenesest eesmärk, vaid pigem vahend liidu ja liikmesriikide 
eesmärkide, eelkõige tasakaalustatud ja jätkusuutliku majanduskasvu ja kõrge tööhõive 
taseme saavutamiseks; sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa sotsiaalmudeli ja 
tervikuna Euroopa integratsiooni nurgakivid ning neid ei tohiks liidu ühestki tulevasest 
reformist välja jätta.

 Euroopa semestrit ja majandusdialoogi tuleks käsitleda osana ELi institutsioonilisest 
raamistikust ning aluslepingu mis tahes muudatusega tuleks otsida võimalusi Euroopa 
semestri integreerimiseks, edendades ühenduse meetodit.

 Majandus- ja rahaliidu praegusel valitsustevahelisel struktuuril on tõsiseid puudujääke 
demokraatliku õiguspärasuse osas; ühisraha on võimalik stabiliseerida üksnes siis, kui 
liikmesriigid on nõus viima fiskaalpoliitika volitused üle liidu tasandile; valitsustevaheline 
meetod on end ammendanud ega sobi kuigi hästi demokraatliku ja tulemusliku 
otsustusprotsessi jaoks 21. sajandil. Lõplikult poliitiline liit on peamine element kriisidest 
väljumiseks, solidaarsuse ergutamiseks ja Euroopa projekti jätkamiseks.

 Riikide parlamendid peaksid olema kaasatud nende valitsuste fiskaal- ja reformikavade 
ettevalmistamise protsessi enne nende esitamist ELile; selle selge vastutusvaldkonna võib 
lisada Euroopa Liidu lepingu artiklis 12 sätestatud riikide parlamentide funktsioonidele.

 Üha suurenev jagunemine liidu keskse asukohaga ja äärepoolsete riikide vahel ei tohiks 
muutuda olemuselt krooniliseks; tuleb luua püsiv raamistik, milles raskuses olevad 
liikmesriigid saavad toetuda teiste liikmesriikide solidaarsusel põhineval abil.
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 Aluslepingute muutmine, mis hiljem tuleb konventsiooniga üle vaadata, viib lõpule tõelise 
majandus- ja rahaliidu loomise, tõhustades liidu volitusi, eelkõige majanduspoliitika 
valdkonnas, ning tugevdades mitte üksnes liidu eelarvesuutlikkust, vaid ka selle 
solidaarsust, komisjoni rolli ja demokraatlikku vastutavust ning Euroopa Parlamendi 
õigusi. Sellega seoses tuleks käsitleda ka seda, kuidas tugevdada komisjoni vastutust 
(kehtestada arupärimise õigus, komisjoniliikmete individuaalne vastutus Euroopa 
Parlamendi ees jne).

 Aluslepingu mis tahes tulevased muudatused ei tohiks kunagi välistada liitumisvõimalusi 
liikmesriikide jaoks ja need peaksid tagama liidu ühtsuse.

6. Esialgsed järeldused

Kuna tõelise poliitilise autoriteedi puudumine õõnestab liidu euro valitsemise tõhusust ja 
usaldusväärsust ning selle suutlikkust valitseda finantsturge selle asemel et finantsturud 
valitseksid liitu, on ilmselge, et iga edukas valitsemismudel sõltub poliitilise autoriteedi 
ülesehitamisest liidu ja euro jaoks. Selline poliitiline autoriteet peaks põhinema 
demokraatlikul õiguspärasusel ja vastutavusel ning olema juhitud vajadusest nende järele, 
põhinedes põhiseaduslikel standarditel, mis on Euroopa integratsiooni poolt loodava 
jõukusega seotud rahalise solidaarsuse eeltingimus. Rahaline solidaarsus ei tohiks olla seotud 
liikmesriikidevaheliste finantsülekannetega ja see peaks olema Euroopa 
integratsiooniprotsessi poolt loodud jõukuse tulem ning selle eesmärk peaks olema 
integratsiooni eeliste õiglane jaotamine kõikide Euroopa kodanike vahel.

Lõpetuseks kutsub see üles tihedamale poliitilisele integratsioonile, mida ei tohiks esitleda kui 
mõru pilli, mis tuleb alla neelata, et päästa euroopalikku eluviisi võimalikult suurel määral. 
Sellega seoses on täiesti võimalik, et meie ees seisev ülesanne ei ole midagi vähemat kui 
Euroopa unistuse taasloomine, mis kord tekkis „selle põlvkonna ja tema juhtide vaimus, kelle 
isiklikud kogemused ütlesid neile, et Euroopa unistuse alternatiiviks on hiljutine Euroopa 
õudusunenägu”1. Poliitilise liidu õiguspärasus ei peaks põhinema üksnes panusel ja tulemusel, 
protsessil ja selle tulemustel, vaid ka moraalsel jutustusel ja veenval tulevikunägemusel.

                                               
1 J Weiler: „The Constitution of Europe”, Cambridge, University Press, 1999, lk 8.


