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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et iga-aastane majanduskasvu analüüs kevadise Euroopa Ülemkogu 
kinnitatud kujul on alusdokument, mis annab liikmesriikidele suunised riiklike 
reformikavade ning stabiilsus- ja lähenemisprogrammide väljatöötamiseks, mille põhjal 
komisjon koostab iga riigi jaoks soovitused;

2. palub komisjonil selgelt põhjendada, miks iga-aastases majanduskasvu analüüsis valitakse 
igal aastal teatavad prioriteedid, ning lisada analüüsile hinnang selle võimaliku mõju 
kohta eri poliitikavaldkondadele ja riikidele; 

3. rõhutab, et Euroopa poolaasta tsükli alusdokumendina on iga-aastasel majanduskasvu 
analüüsil poolaasta puhul oluline roll ning seepärast tuleb institutsioonidel jõuda selle 
suhtes üksmeelsele seisukohale; 

4. tuletab meelde, et iga-aastase majanduskasvu analüüsi olulisust silmas pidades tuleb 
komisjonil enne selle vastuvõtmist konsulteerida Euroopa Parlamendiga; on sellega seoses 
seisukohal, et parlament peaks kutsuma komisjoni üles arutlema protsessi varasemas 
etapis üldiste eelsuuniste üle, enne kui iga-aastane majanduskasvu analüüs lõpule viiakse 
ja avalikustatakse; 

5. märgib, et majandusteemalise dialoogi eesmärk peaks olema protsessi demokraatliku 
legitiimsuse tugevdamine iga-aastase majanduskasvu analüüsi ettevalmistamise ja 
järelevalve nõuetekohase parlamentaarse analüüsi ja riigipõhiste soovituste abil; on 
seisukohal, et majandusteemalist dialoogi tuleks kasutada Euroopa poolaasta olulisematel 
ajahetkedel, ehk siis tsükli alguses enne iga-aastase majanduskasvu analüüsi avaldamist ja 
varsti pärast selle avaldamist, enne kui nõukogu võtab vastu riigipõhised soovitused, ning 
protsessi lõpufaasis, kui Euroopa Ülemkogu on riigipõhised soovitused kinnitanud; 

6. on seisukohal, et varsti pärast iga-aastase majanduskasvu analüüsi avaldamist võiks 
parlament täiskogu hääletusel poliitilised prioriteedid ja eesmärgid heaks kiita või tagasi 
lükata;

7. usub, et Euroopa Parlamendi rolli ja positsiooni tugevdamiseks poliitika kujundamisel 
tuleks kaaluda võimalust, et parlament koostab oma viieaastase ametiaja alguses 
mitmeaastasi poliitilisi prioriteete kajastava dokumendi;

8. kinnitab vajadust kaasata parlament täiel määral nii majanduspoliitika koordineerimisse 
kui ka selliste otsuste langetamisse, mis aitaksid kaasa tõelise majandus- ja rahaliidu 
kujunemisele ning vajalike sammude tegemisele selles suunas, et tekiks täielik pangandus-
, majandus-, rahandus- ja poliitiline liit, mis suurendaks kõiki kodanikke mõjutavate 
otsuste legitiimsust; 

9. tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa poolaasta ei tohi mingil viisil ohustada Euroopa 
Parlamendi ja riikide parlamentide eelisõigusi;
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10. on seisukohal, et läbipaistvuse ja legitiimsusega seotud probleemide vähendamiseks 
peaksid riikide parlamendid olema protsessis aktiivsemad, ning soovitab liikmesriikidel 
kohandada oma siseriiklikke menetlusi selliselt, et riikide parlamendid kaasataks 
arutelusse oma riigi fiskaal- ja reformikavade üle enne nimetatud kavade esitamist ELile; 

11. on seisukohal, et protokolli nr 1 artikli 9 kohane tihe koostöö Euroopa Parlamendi ja 
riikide parlamentide vahel on äärmiselt oluline poolaasta protsessi seisukohast vajaliku 
demokraatliku legitiimsuse saavutamiseks ja riikliku omavastutuse tugevdamiseks; 

12. hindab positiivselt senist dialoogi Euroopa Parlamendi ja riikide esindajate vahel ning 
väljendab rahulolu Euroopa poolaasta teemalise parlamentaarse nädala korraldamise üle 
2013. aasta jaanuari lõpus;

13. avaldab arvamust, et Euroopa Parlament on sobiv koht dialoogi pidamiseks ning koostöö 
tegemiseks riikide parlamentide ja Euroopa institutsioonide vahel; on siiski arvamusel, et 
nimetatud parlamentidevahelistel kohtumistel peaksid osalema ka komisjon ja nõukogu; 

14. juhib tähelepanu asjaolule, et lisaks parlamentidevahelise koostöö kindlustamisele tuleks 
rohkem pingutada ka kodanikega suhtlemise nimel ning kaasata nad aktiivselt protsessi, et 
suurendada selle legitiimsust ja omavastutust riikide tasandil;

15. kordab, et iga-aastase majanduskasvu analüüsi ja kogu poolaasta protsessi 
usaldusväärsuse säilitamiseks peab nõukogu esitama oma põhjendused, juhul kui ta 
otsustab mitte järgida iga-aastase majanduskasvu analüüsil põhinevaid komisjoni 
soovitusi; pooldab majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku ettepaneku paketi 
raames kasutusele võetud ja riigipõhiste soovitustega seotud nn „järgi või selgita” 
põhimõtet, mille kohaselt kannab nõukogu avalikku vastutust kõigi oma muudatuste eest 
komisjoni ettepanekus, ning on arvamusel, et seda põhimõtet tuleks ka praktikas 
rakendada;

16. tuletab meelde, et Euroopa Parlamenti tuleb tunnustada asjakohase Euroopa 
demokraatliku foorumina, kus antakse Euroopa poolaasta lõpus sellele üldhinnang; on 
veendunud, et selle tunnistamise märgina peaksid ELi institutsioonide ja protsessi 
kaasatud majandusorganisatsioonide esindajad andma Euroopa Parlamendi liikmetele 
teavet, kui nad seda küsivad;

17. nõuab institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu 
vahel, et tõhustada demokraatlikku kontrolli ja suurendada vastutust kogu Euroopa 
poolaasta protsessi vältel; 

18. teeb presidendile ülesandeks esitada iga-aastane majanduskasvu analüüs Euroopa 
Parlamendi poolsete muudatustega kevadisele Euroopa Ülemkogule ning on seisukohal, et 
parlament peaks olema kevadisel istungil esindatud ja osalema nõukogu järelduste 
koostamises. 


