
PR\923847ET.doc PE502.266v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

2012/2078(INI)

10.7.2013

RAPORTI PROJEKT
Mitmetasandilise valitsemise konstitutsioonilised probleemid Euroopa Liidus
(2012/2078(INI))

Põhiseaduskomisjon

Raportöörid: Roberto Gualtieri ja Rafał Trzaskowski



PE502.266v01-00 2/14 PR\923847ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\923847ET.doc 3/14 PE502.266v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mitmetasandilise valitsemise konstitutsiooniliste probleemide kohta Euroopa Liidus
(2012/2078(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

– võttes arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingut1,

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut2,

– võttes arvesse esimest majanduse juhtimise paketti3,

– võttes arvesse teist majanduse juhtimise paketti4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/20025,

– võttes arvesse oma 22. mai 2013. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga6,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa 
Keskpanga presidendi ja eurorühma esimehe 5. detsembri 2012. aasta aruannet „Tõelise 
majandus- ja rahaliidu suunas”7,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tiheda ja toimiva majandus-ja rahaliidu loomise 
tegevuskava – üleeuroopalise arutelu avamine”8,

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Keskpanga 
presidendi ja eurorühma esimehe aruande „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” 
kohta9,

– võttes arvesse oma 23. mai 2013. aasta resolutsiooni, mis käsitleb uusi seadusandlikke 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 ELT L 306, 23.11.2011.
4 ELT L 140, 27.5.2013.
5 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
6Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM(2012)0777, 28. detsember 2012.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0430.
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ettepanekuid majandus- ja rahaliidu kohta1,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa demokraatia tugevdamise 
kohta tulevases majandus- ja rahaliidus2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

A. arvestades, et eristamine on Euroopa integratsiooni protsessi olemuslik osa ja vahend, 
mis teeb võimalikuks selle arengu ja tagab võrdse kohtlemise põhimõtte laialdase 
austamise, mida tuleb mõista kui võrdsete olukordade võrdset kohtlemist ja ebavõrdsete 
olukordade ebavõrdset kohtlemist;

B. arvestades, et eristav integratsioon peaks jätkuma, et täita Euroopa integratsiooni 
süvendamise eeltingimuseks olevat ülesannet, mida alustas liikmesriikide rühm, mis on 
avatud kõigile liikmesriikidele ja mis tuleb täielikult integreerida aluslepingutesse;

C. arvestades, et eristamine ei tohi kahjustada liidu kodakondsust, mis on liikmesriikide 
kodanike põhistaatus ja võimaldab end samas olukorras leidvatele isikutele 
asutamislepingu raames sama õigusliku kohtlemise, sõltumata nende kodakondsusest;

D. arvestades, et eristamisel tuleb alati austada Euroopa õiguskorra ühtsust, selle tõhusust ja 
sidusust, kodakondsuse alusel mittediskrimineerimise põhimõtet ja siseturu toimimist;

E. arvestades, et eristamist võib kasutada seal, kus ühine tegevus ei ole võimalik või
teostatav;

F. arvestades, et eristamine on põimitud Euroopa Liidu ühtsesse institutsioonilisse 
raamistikku;

G. arvestades, et asutamislepingutes pakutakse eristava integratsiooni jaoks erinevaid 
võimalusi ja vahendeid, sealhulgas territoriaalse kohaldamisala piirangud, kaitseklauslid, 
erandid, valikulised klauslid, tõhustatud koostöö ja eurot rahaühikuna kasutavatele 
liikmesriikidele eriomased sätted, tingimusel et need vahendid austavad Euroopa
õiguskorra ühtsust, tõhusust ja sidusust ning on põimitud ühtsesse institutsioonilisse 
raamistikku (ühenduse meetod);

H. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 27 teise lõigu kohased erandid võimaldavad
eristamist teatud liikmesriikide vahel kõikidele liikmesriikidele kehtivates õigusaktides;

I. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 114 lõigetes 4 ja 5, artikli 153 lõikes 4, 
artikli 168 lõikes 4, artikli 169 lõikes 4 ja artiklis 193 on kaitseklauslid, mis võimaldavad 
liikmesriikidel säilitada või kehtestada rangemad kaitsemeetmed kõikidele
liikmesriikidele kehtiva õigusakti kohaldamisalas;

J. arvestades, et tõhustatud koostöö eeldab vähemalt üheksa liikmesriigi osalemist
valdkonnas, mida reguleeritakse ELi pädevustega, mis ei ole liidu ainupädevused, ja 
võimaldab mitteosalevatel liikmesriikidel osaleda aruteludes, aga mitte hääletamisel,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7-TA(2013)0222.
2 Vastuvõetud tekstid, P7-TA(2013)0269.
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ning on igal ajal avatud kõikidele liikmesriikidele;

K. arvestades, et tõhustatud koostöö võimaldab võtta meetmeid, mis on siduvad
liikmesriikide rühma jaoks pärast seda, kui nõukogu on andnud loa kvalifitseeritud 
häälteenamusega ning ÜVJP valdkonnas ühehäälse nõusolekuga loa;

L. arvestades, et eristava integratsiooni näited minevikust on 1986. aasta Schengeni leping 
ja 1990. aasta Schengeni konventsioon, millele kirjutas alla rühm liikmesriike ja millega 
asendati nende vahel piirikontroll, liikmesriikide rühma vahel 1991. aastal sõlmitud 
sotsiaalpoliitiline kokkulepe, millega pikendati endise EÜ pädevusi tööhõive ja
sotsiaalsete õiguste valdkonnas, võimaldades hääletamisel kvalifitseeritud enamust, ning
2005. aasta Prümi konventsioon liikmesriikide rühma ja Norra vahel andmevahetuse ja
terrorismivastase koostöö valdkonnas;

M. arvestades, et Amsterdami lepinguga integreeriti Schengeni acquis’ aluslepingutesse ja 
anti loobumisvõimalus Ühendkuningriigile, Iirimaale ja Taanile;

N. arvestades, et Ühendkuningriik ja Iirimaa võivad igal ajal taotleda osalemist mõnes või 
kõigis Schengeni acquis’ sätetes, ning arvestades, et Taani jaoks jäävad siduvaks algsed
Schengeni leping ja konventsioon;

O. arvestades, et sotsiaalpoliitiline kokkuleppe integreeriti Amsterdami lepinguga 
aluslepingutesse ilma loobumisvõimaluseta;

P. arvestades, et Euroopa stabiilsusmehhanism ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 
koordineerimise ja juhtimise leping („fiskaalkokkulepe”) sõlmiti valitsuste vahel
väljaspool aluslepinguid;

Q. arvestades, et Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja Euroopa stabiilsusmehhanism on 
rahvusvahelise õiguse alusel eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide vahel sõlmitud 
kokkulepped;

R. arvestades, et majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping on 
leping, mille sõlmisid liikmesriigid, välja arvatud Ühendkuningriik ja Tšehhi Vabariik, 
rahvusvahelise õiguse alusel, ning arvestades, et selle artiklis 16 nõutakse selle
asjakohaste sätetele lisamist ELi õigusesse;

S. arvestades, et rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis jäävad aluslepingutest väljapoole ja mille 
eesmärk on viia ellu aluslepingute eesmärgid, on kasutatud täiesti viimase abinõuna 
(ultima ratio) eristava integratsiooni jaoks, milles tuleb austada Euroopa õiguskorra 
ühtsust, tõhusust ja sidusust, see peab jääma avatuks kõigile liituda soovivatele 
liikmesriikidele, ning need on kas juba integreeritud või nendes nähakse ette kohustus 
integreerida asjaomase rahvusvahelise lepingu sisu aluslepingutesse;

T. arvestades, et majandus- ja rahaliidu loomine oli eristavas integratsioonis kvaliteeti 
suurendav samm, millega määratleti mitmetasandilise valitsemise mudel, mis mõjutab nii
institutsioone kui ka menetlusi;

U. arvestades, et rahapoliitika valdkonnas nähakse EKPd puudutavate sätetega ette
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eristamine institutsioonilises struktuuris, mille peamine otsustusorgan on EKP nõukogu, 
mille moodustavad ainult need liikmesriigid, kelle rahaühik on euro, ning üldnõukogu, 
mis ühendab neid liikmesriike, kes ei kasuta rahaühikuna eurot, ning finantsstruktuuris, 
kus EKP kapitali märkijad on kõigi liikmesriikide keskpangad (EKP põhikirja artikli 28 
lõige 1), kuid ainult need liikmesriigid, kelle rahaühik on euro, maksavad sisse oma
märgitud osa EKP kapitalist (EKP põhikirja artikli 48 lõige 1);

V. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 127 lõikes 6 volitatakse nõukogu andma 
EKP-le eriülesandeid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja muude rahaasutuste, välja 
arvatud kindlustusseltsid, usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud 
poliitikat ja seda on kasutatud õigusliku alusena määrusele, millega kehtestatakse euroala 
ühtne järelevalvemehhanism ja nähakse ette eurot rahaühikuna mittekasutavate 
liikmesriikide vabatahtlik osalemine EKPga tiheda koostöö loomise kaudu;

W. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikliga 139 vabastatakse liikmesriigid, mille 
suhtes on kehtestatud erand, konkreetsetest lepingusätetest ja peatatakse kaasnev 
hääleõigus;

X. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklites 136 ja 138 nähakse ette konkreetne vorm 
eurot rahaühikuna kasutavatele liikmesriikidele kohaldatavate meetmete võtmisele ja 
nõukogu hääleõigus piirdub nende liikmesriikide esindajatega ja, kui selle määrab 
menetlus, siis kogu Euroopa Parlamendi häälega;

Y. arvestades, et artiklit 136 võib pidada eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
vahelise tõhustatud koostöö erivormiks, kui aluslepingutega on selleks luba antud ja
aluslepingute kohast menetlust on juba kasutatud määruste vastuvõtmiseks koostoimes 
artikli 121 lõikega 6;

Z. arvestades, et teadusuuringute, tehnoloogia arengu ja kosmonautika valdkonnas nähakse 
ELi toimimise lepingu artiklis 184 ette mitmeaastast raamprogrammi täiendavad 
programmid, milles võib osaleda ainult rühm liikmesriike, kes rahastavad neid, olenevalt 
võimalikust liidu osalemisest, kuid mis on vastu võetud seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt, mis hõlmab kogu nõukogu ja kogu Euroopa Parlamenti, vastavalt nende 
liikmesriikide kokkuleppele, keda need lisaprogrammid puudutavad;

AA. arvestades, et vastavalt nõukogu määruse nr 996/2012 artiklile 21 ei takista eelarve
universaalsuse põhimõte liikmesriikide rühmal määrata ELi eelarvele rahalist toetust või
seostada konkreetne tulukirje konkreetse kuluartikliga, nagu juba tehakse näiteks
tihevooreaktori puhul otsuse 2012/709/Euratom alusel;

AB. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikliga 137 ja protokolliga nr 14 luuakse eurorühm
mitteametliku organina;

AC. arvestades, et tõelise majandus- ja rahaliidu jaoks on tarvis kindlamaid pädevusi, rahalisi 
vahendeid ja demokraatlikku vastutust ning liit tuleks rajada kahes etapis, võttes esiteks 
aluseks kehtivate lepingute võimaluste täieliku ja kohese kasutamise ja teiseks
konventsioonis määratletava asutamislepingu muudatuse;

AD. arvestades, et majandus- ja rahaliidu valitsemise tulemuslikkuse ja demokraatlikkuse 
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jaoks peaks see põhinema Euroopa Liidu institutsioonilisel ja õigusraamistikul;

AE. arvestades, et otsuste tegemise tasandil tuleb tagada demokraatlik legitiimsus ja vastutus;

AF. arvestades, et majandus-ja rahaliidu asutab Euroopa Liit, mille kodanikke esindab liidu 
tasandil otseselt Euroopa Parlament;

A. PÕHIMÕTTED

1. kordab oma veendumust, et tõelise majandus-ja rahaliidu jaoks tuleb suurendada liidu 
pädevusi, eelkõige majanduspoliitika valdkonnas, ning omavahendeid ja eelarve mahtu, 
samuti komisjoni rolli ja demokraatliku vastutust ja Euroopa Parlamendi eelisõigusi;

2. on arvamusel, et ELi ja liikmesriikide pädevuste ja vahendite parema ja selgema 
jaotusega võiks ja lausa peaks kaasnema suurem parlamentaarne isevastutus ja 
aruandekohustus seoses liikmesriikide pädevustega;

3. kordab, et tõelise majandus-ja rahaliidu valitsemise tulemuslikkuse ja demokraatlikkuse 
jaoks tuleb see asetada Euroopa Liidu institutsioonilisse raamistikku;

4. peab eristamist põhiliseks vahendiks suurema integratsiooni edendamiseks, tagades 
ühtlasi ELi terviklikkuse, ning tõelise majandus-ja rahaliidu saavutamiseks Euroopa 
Liidu piires;

5. rõhutab, et praegune aluslepingute kohane eristava integratsiooni kord võimaldab astuda 
esimese sammu tõelise majandus-ja rahaliidu suunas, mis on täielikult kooskõlas
tugevama demokraatliku vastutuse, rahaliste vahendite suurendamise ja parema
otsustusvõime nõuetega;

6. rõhutab, et aluslepingu muudatused, mis on vajalikud selleks, et kujundada välja tõelist 
majandus- ja rahaliitu ning rajada kodanike ja riikide liitu, peaksid põhinema 
olemasolevatel eristava integratsiooni vahenditel, menetlustel, tavadel ja filosoofial ning 
parandama samal ajal viimaste tulemuslikkust ja sidusust;

7. rõhutab, et eristamine peab jääma avatuks ning seda tuleks püüda kohaldada lõpuks
kõigis liikmesriikides, et see oleks kooskõlas oma olemusega kui vahend integratsiooni 
edendamiseks, ELi ühtsuse kaitsmiseks ning võrdõiguslikkuse põhimõtte küllaldase 
järgimise tagamiseks;

B. MENETLUSED

8. on seisukohal, et võimaluse korral peaks eristamine toimuma eelistatavalt kõikidele 
liikmesriikidele kehtiva õigusakti raames erandite ja kaitseklauslite kujul, mitte mõne 
liikmesriigi väljajätmisega õigusakti territoriaalsest kohaldamisalast;

9. on seisukohal, et majandus-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kooskõlastamine kuulub
jagatud pädevuste kategooriasse, mis hõlmab vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 4
lõikele 1 kõiki valdkondi, mida ei ole esitatud ainu- või toetavate pädevuste täielikus 
loetelus;
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10. on arvamusel, et selle tagajärjel ei ole ELi toimimise lepingu artikli 136 alusel vastu 
võetud meetmete eripära mitte ainult see, et meetmed on eriomased liikmesriikidele, 
mille rahaühik on euro, vaid ka see, et nad võivad olla siduvamad;

11. rõhutab, et kui liikmesriigid soovivad jääda täielikult kõrvale õigusakti kohaldamisest 
valdkonnas, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, tuleks rahvusvaheliste lepingute sõlmimise 
asemel alustada tõhustatud koostööd aluslepingu asjakohase sätte kohaselt;

12. leiab, et ELi toimimise lepingu artiklit 352, mis annab nõukogule õiguse võtta 
asjakohaseid meetmeid, et saavutada üks aluslepingutes sätestatud eesmärke, kui 
aluslepingutes ei ole sätestatud vajalikke volitusi, saab kasutada koos ELi lepingu 
artikliga 20, sest nii on võimalik kohaldada paindlikkuse klauslit, kui nõukogus ei 
suudeta tõhustatud koostöö mehhanismi abil saavutada ühehäälset konsensust;

13. on seisukohal, et tõhustatud koostöö rakendamise kulude lisamine ELi eelarvesse muude 
tulude või konkreetsete omavahendite all on vajalik, et tagada ELi eelarveseaduse
põhimõtete järgimine ja kaitsta Euroopa Parlamendi kui eelarvepädeva institutsiooni 
keskset positsiooni;

14. nõuab ELi toimimise lepingu artikli 333 lõike 2 süstemaatilist kasutamist tõhustatud
koostöö alustamisel valdkonnas, milles ELil on jagatud pädevused, mis viitavad 
seadusandlikule erimenetlusele, ning kutsub nõukogu üles võtma vastu otsust osalevates 
liikmesriikide ühehäälse otsusega, milles sätestatakse, et tõhustatud koostöö eesmärgil 
tegutseb ta seadusandliku tavamenetluse raames;

15. nõuab vastavalt võimalustele ELi lepingu artikli 48 lõike 7 üleminekuklausli 
süstemaatilist kasutamist muudes menetlustes kui tõhustatud koostöö, et suurendada 
majandus- ja rahaliidu valitsemise demokraatlikku legitiimsust ja tõhusust;

16. on seisukohal, et kui üleminekuklauslit ei ole võimalik kasutada, näiteks
majanduspoliitika ja tööhõivepoliitika suuniste vastuvõtmisel või iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi puhul, tuleks täielikult ära kasutada siduvate 
institutsioonidevaheliste kokkulepete sõlmimise võimalust;

17. tuletab meelde, et ka ELi lepingu artikli 48 eesmärk on tagada lepingu muudatuste
demokraatlik legitiimsus, nõudes Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide
kohustuslikku kaasamist muudatuste tegemise menetlusse;

18. ei poolda liidu ja liikmesriikide vahelise suhte vormistamist lepingutes ning kordab, et 
liidu pädevuste ja volituste vähesuse probleemi lahendusena saab kasutada asjakohaseid 
menetlusi või muuta asjakohase õigusliku aluse puudumise korral aluslepinguid;

C. DEMOKRAATIA JA INSTITUTSIOONID

19. tuletab meelde, et majandus- ja rahaliidu loob Euroopa Liit ja selle toimimise alus peab 
olema esindusdemokraatia;

20. rõhutab, et Euroopa Parlament on ainus institutsioon, mille kodanikke liidu tasandil 
otseselt esindatakse, ning majandus- ja rahaliidu parlamentaarne organ ja et selle
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asjakohane kaasamine on hädavajalik, et tagada majandus- ja rahaliidu demokraatlikku 
legitiimsust ja toimimist;

21. on seisukohal, et parlamentaarse osalemise õiguste mis tahes ametlik eristamine Euroopa 
Parlamendi liikmete päritolu põhjal on diskrimineerimine kodakondsuse alusel, mille
keeld on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja mis rikub liidu kodanike
võrdõiguslikkuse põhimõtet, nagu on sätestatud ELi lepingu artiklis 9;

22. leiab, et ELi toimimise lepingu artikli 136 kohaselt võetud meetmete puhul või 
tõhustatud koostöö alustamise korral on asümmeetria, mis tuleneb ühelt poolt eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide esindajate (või osalevate riikide esindajate) 
osalemisest nõukogus ning teiselt poolt kõiki liidu kodanikke ja nende üldhuve 
esindavate Euroopa Parlamendi ja komisjoni osalemisest, on täielikult kooskõlas
eristamise põhimõtetega ja ei vähenda, vaid hoopis suurendab meetmete legitiimsust;

23. rõhutab, et Euroopa Parlamendi sise-eeskirjad annavad piisavalt ruumi eristamise 
vormide kasutamiseks fraktsioonidesiseste ja -vaheliste poliitiliste kokkulepete alusel, et 
tagada majandus- ja rahaliidu asjakohane kontroll;

24. peab tähtsaks liikmesriikide parlamentidega koostöö tugevdamist aluslepingutele lisatud 
protokolli nr 1 artikli 9 põhjal ning tervitab kokkulepet parlamentidevahelise konverentsi 
korraldamise kohta, et arutada eelarve- ja majanduspoliitika küsimusi;

25. tuletab meelde, et majandus- ja rahaliidu demokraatlikku legitiimsust ja vastutust ei saa
tagada parlamentidevahelise koostööga, ning see tuleb pigem tagada otsuste tegemise ja 
rakendamise tasandil, mis tähendab Euroopa Parlamendi puhul ELi ja majandus- ja 
rahaliidu tasandit ning liikmesriikide parlamentide puhul liikmesriigi tasandit;

26. rõhutab, et euroala tippkohtumine ja eurorühm on mitteametlikud arutelu organid ja mitte
majandus- ja rahaliidu valitsemises otsuseid tegevad institutsioonid;

27. toonitab komisjon keskset rolli majandus- ja rahaliidu valitsemises, nagu kinnitatakse ka
fiskaalkokkuleppes ja Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingus;

D. ERISTAV INTEGRATSIOON KEHTIVATES LEPINGUTES: TÕELISE
MAJANDUS- JA RAHALIIDU SUUNAS

28. pooldab uut ühtset järelevalvemehhanismi, mis on kohustuslik õigusakt kõigile 
liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, ning on samal ajal avatud kõigi ELi 
liikmesriikide vabatahtlikule osalemisele ühenduse meetodis;

29. peab ühtse järelevalvemehhanismi määruse sätet, mille kohaselt on järelevalvenõukogu 
eesistuja ja ase-eesistuja ametisse nimetamiseks tarvis Euroopa Parlamendi nõusolekut, 
kaalukaks pretsedendiks parlamendi rolli tugevdamisel majandus- ja rahaliidu 
valitsemises, mis põhineb eristamisel;

30. tuletab meelde, et ELi lepingu artikliga 14 antakse poliitilise kontrolli ülesanne Euroopa 
Parlamendile, ja leiab, et see poliitiline kontroll ei piirdu ühtse järelevalvemehhanismi 
tegevust kontrollivate ajutiste uurimiskomisjonide loomisega ELi toimimise lepingu
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artikli 226 alusel, vaid hõlmab ka uurimisõigust, mis antakse tavapäraselt parlamentidele 
täitevvõimu kontrollimiseks, mille alla kuulub sõltumatu juurdluse alustamine EKP 
tegevuse või tegevusetuse kohta, mis on kindlalt või võib-olla toonud kaasa 
märkimisväärse ilmingu seoses finantsstabiilsuse, usalduse või krediidiasutuse 
maksejõuetusega, ning sündmusega seotud dokumentidega tutvumise taotlus;

31. on seisukohal, et ühtse kriisilahendusmehhanismi ja ühise hoiuste tagamise skeemi saab 
välja töötada kehtivate aluslepingute raames ELi toimimise lepingu artikli 114 põhjal ja
selles tuleks järgida sama mudelit nagu ühtse järelevalvemehhanismi puhul, st et see on 
kohustuslik liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, ja avatud teiste liikmesriikide 
vabatahtlikule osalemisele;

32. on arvamusel, et õigusakt, mille kohaldamisala hõlmab kõiki liikmesriike, aga näeb ette 
erandi liikmesriikidele, kellel on õigus osalemisvõimaluse valikule, võib põhineda ELi 
toimimise lepingu artiklil 114, kuna liikmesriikide rühmale kehtivate sätete ühtlustamine
vähendab kõikvõimalikke takistusi, mis tulenevad liikmesriikidevahelistest erinevustest;

33. leiab, et komisjonil on vajalikud täidesaatvad volitused, et jõustada otsuseid ühtses 
kriisilahendusmehhanismis osalevate liikmesriikide pangakriiside lahendamise kohta, 
tingimusel et need täidesaatvad volitused on selgelt ja üksikasjalikult määratletud
volitavas õigusaktis ja et nende kasutamist kontrollivad Euroopa Parlament ja nõukogu;

34. on seisukohal, et eespool nimetatud ülesande, mis pidi algselt olema kasulik 
liikmesriikide rühmale, võib anda komisjonile kui kogu ELis tähtsale institutsioonile, sest 
see ülesanne on liidu pädevuses ja ajutiselt piiratud geograafiline kohaldamisala ei piira
antud liidu pädevust;

35. on arvamusel, et Euroopa stabiilsusmehhanismi, mis hõlmab eurot rahaühikuna 
kasutavaid liikmesriike, võiks kasutada ühtse kriisilahendusmehhanismi rahalise
kaitsemeetmena, mis hõlmaks rohkem liikmesriike kui Euroopa stabiilsusmehhanism;

36. nõuab, et Euroopa Parlament ja EKP sõlmiksid institutsioonidevahelise kokkuleppe, 
austades täielikult EKP sõltumatuse põhjal kehtestatud piiranguid ELi toimimise lepingu 
artikli 130 kohaselt, ning nõuab Euroopa Parlamendi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi
vahelist ametlikku lepet, et tagada viimase tegevuse (sh Troika tegevuse) täielikku 
demokraatlikku vastutust;

37. juhib tähelepanu sellele, et majandus- ja rahaliidu makromajanduslikud probleemid ja 
kogu siseturgu puudutavad finantsturgude probleemid on omavahel tihedalt seotud ja et
Euroopa Parlamendis tuleks majandus- ja rahaliidu asjadega seotud eristamisel vältida
kahe nimetatud probleemide valdkonna eraldamist;

38. on seisukohal, et suure majandusreformi eelkoordineerimine, mis kehtestatakse 
määrusega ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 6 alusel, tuleks täielikult kaasata
Euroopa poolaasta raamistikku ja see peaks hõlmama kõiki liikmesriike, mille rahaühik
on euro, ja olema avatud eurot rahaühikuna mittekasutavate riikide vabatahtlikule
osalemisele;

39. kordab oma nõudmist seadusandliku ettepaneku kohta, et kehtestada ELi toimimise 
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lepingu artikli 121 lõike 6 alusel konkurentsivõime ja lähenemise vahend kui stiimulitel 
põhinev mehhanism kõigi eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide tõhustatud
majanduspoliitika kooskõlastamiseks, mis on avatud eurot rahaühikuna mittekasutavate 
riikide vabatahtlikule osalemisele;

40. peab seda vahendit majandus- ja rahaliidu finantssuutlikkuse algeks ning rõhutab, et
lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi finantsvahendid peavad olema ELi 
eelarve lahutamatuks osaks, aga seda väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärasid, et pidada kinni ELi aluslepingutest ja õigusest ning tagada, et Euroopa 
Parlament on täielikult kaasatud eelarvepädeva institutsioonina, muu hulgas võimaldades
vastavate eelarvevahendite juhtumipõhise vastuvõtmise;

41. nõuab mitmetasandilise eelarve koostamist, lisades uue omavahendi, mida rahastatakse
Euroopa Liidu omavahendite süsteemi käsitleva nõukogu muudetud otsuse alusel 
lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendis osalevate liikmesriikide
sissemaksetest, paigutades selle uue omavahendi tulu lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi kuludesse, ning nõuab Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 
käsitleva nõukogu otsuse muutmist või, kui see ei ole võimalik, finantstehingute maksust 
saadava tulu kasutamist muu tuluna, et kompenseerida selliseid otsemaksed;

42. nõuab Euroopa poolaasta raames tegeliku kaasotsustamismenetluse kasutuselevõtmist 
institutsioonidevahelise kokkuleppega, sest see on tarvilik samm, et tagada tõhustatud
majanduspoliitika koordineerimise vajalikku demokraatlikku legitiimsust lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi kaudu;

43. kordab vajadust tugevdada majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet sotsiaalvaldkonna
tugisamba arendamise kaudu, kinnitades samas, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kuuluvad 
liidu poliitikasse;

44. arvab, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli laiendamisel
sotsiaalvaldkonna näitajatele tuleks hõlmata kõiki ELi liikmesriike;

45. on arvamusel, et lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi ja automaatse 
tasakaalustusmehhanismi ettenähtud sotsiaalsed kriteeriumid peaksid hõlmama kõiki
nimetatud vahendites osalevaid liikmesriike;

46. nõuab, et fiskaalkokkuleppe lepingupooled austaksid täielikult oma kohustust
integreerida fiskaalkokkulepe Euroopa Liidu õigusraamistikku hiljemalt viie aasta 
jooksul;

47. kordab nõuet viia ülemäärane võlg järk-järgult üle euroala võlalunastamisfondi Saksa
ekspertide majandusnõukogu mudeli põhjal; on arvamusel, et ELi toimimise lepingu 
artikkel 352 on sellise fondi loomise õiguslik alus eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide jaoks, vajaduse korral koos nende liikmesriikide vahelise tõhustatud 
koostööga;

48. peab otseste maksude ELi toimimise lepingu artikli 115 kohaste aluste ja kaudsete 
maksude ELi toimimise lepingu artikli 113 kohaste aluste ühtlustamist tähtsaks sammuks
tõelise majandusliidu loomise suunas, nii et kui nõukogus ei saavutata nõutud ühehäälset 
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otsust, siis võib alustada tõhustatud koostööd;

E. ERISTAV INTEGRATSIOON JA ALUSLEPINGU MUUTMINE

49. on seisukohal, et kui aluslepingut kavatsetakse muuta, tuleb selles toetada eristavat 
integratsiooni kui põhimõtet ja liidu ühtsuse tagamise vahendit;

50. arvab, et kui aluslepingut kavatsetakse muuta, võib selles kehtestada uue assotsieerunud
liikme tasandi, sealhulgas osaline integreerimine teatud liidu poliitikavaldkondadesse, 
mis oleks Euroopa naabruspoliitika tugevdamise vahend;

51. peab euroala tippkohtumist Euroopa Ülemkogu mitteametlikuks vormiks;

52. peab eurorühma majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu mitteametlikuks vormiks;

53. nõuab praeguse majandus- ja rahandusküsimuste voliniku nimetamist rahandusministriks 
ja komisjoni alaliseks asepresidendiks;

54. nõuab komisjoni üksikliikmete kohta umbusaldushääletuse kasutuselevõtmist, millega 
Euroopa Parlament kohustab komisjoni presidenti nõudma, et usalduse kaotanud liige 
astuks tagasi;

55. nõuab komisjoni presidendi suhtes ELi toimimise lepingu artikli 234 kohase 
umbusaldusavalduse ettepaneku jaoks nõutava häälteenamuse vähendamist Euroopa 
Parlamendi liikmete häälteenamusele ning nõuab, et paralleelne kohustus valida uus
president oleks umbusalduse tulemuslikkuse tingimus;

56. nõuab, et muudetaks nõukogu hääletamise korda, mille puhul on tarvis ühehäälset otsust 
või kvalifitseeritud häälteenamust, välja arvatud mõned erandid, ning nõuab kehtivate 
erimenetluste muutmist seadusandlikeks tavamenetlusteks;

57. nõuab õigusliku aluse kehtestamist selliste liidu asutuste loomisele, mis võivad täita 
täidesaatva võimu ja rakendamise eriülesandeid, mille neile on andnud Euroopa
Parlament ja nõukogu kooskõlas seadusandliku tavamenetlusega;

58. on seisukohal, et liidu asutused peaksid saama õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
kui see on ette nähtud seadusandlikus aktis (muutes selleks ELi toimimise lepingu 
artiklit 290) ning võimaluse saada rakendamisvolitusi (muutes ELi toimimise lepingu 
artiklit 291);

59. nõuab ELi toimimise lepingu artikli 9 sotsiaalse klausli täiendamist kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 11 keskkonnaklausliga;

60. peab ümberpööratud kvalifitseeritud enamushääletust fiskaalkokkuleppes pelgalt
poliitiliseks avalduseks, millel ei ole õiguslikult siduvat mõju liikmesriikidele, ja nõuab 
igakülgse õiguskindluse tagamiseks hoopis sellise hääletuse integreerimist 
aluslepingutesse ning ELi toimimise lepingu artiklite 121, 126 ja 148 muutmist nii, et 
komisjoni ettepanekuid või soovitusi võib jõustada, kui parlament ja nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid teatava eelnevalt määratletud aja jooksul;
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61. pooldab seadusandliku tavamenetluse kasutamist liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniste vastuvõtmiseks ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
kohaselt ning tööhõivepoliitika suuniste vastuvõtmiseks ELi toimimise lepingu 
artikli 148 lõike 2 kohaselt;

62. tunnistades, et mitmepoolse järelevalve menetlus nõuab kiiret otsustamist, pooldab mõtet 
kehtestada ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 4 ja artikli 148 lõike 4 kohases otsuste 
tegemise korras parlamendi õiguse esitada ettepanekuid komisjoni ettepaneku kohta võtta 
vastu soovitus enne, kui komisjon soovituse vastu võtab; märgib, et nõukogu
kvalifitseeritud häälteenamus võib ettepaneku tagasi lükata, kui komisjon esitab 
negatiivse arvamuse; märgib, et vastupidisel juhul loetakse soovitus komisjoni poolt 
muudetud kujul vastuvõetuks;

63. nõuab parlamendi kaasamist ELi toimimise lepingu artikli 126 kohasesse eelarve 
järelevalve menetlusse koos parlamendi õigusega muuta komisjoni ettepanekut võtta 
vastu soovitus, mille võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamus tagasi lükata, kui
komisjon esitab negatiivse arvamuse;

64. nõuab ELi toimimise lepingu artikli 126 lõikes 10 Euroopa Kohtu pädevusele kehtestatud 
piirangute kaotamist;

65. nõuab ELi toimimise lepingu artikli 136 muutmist, et laiendada selle kohaldamisala eurot 
rahaühikuna mittekasutavate liikmesriikide vabatahtlikule osalemisele, nähes ette täieliku 
hääleõiguse kooskõlas tõhustatud koostööga, ning nõuab loobumist ELi toimimise 
lepingu artikli 136 kohastest piirangutest ja artikli muutmist üldklausliks õiguslikult
siduvate miinimumnõuete kooskõlastamist ja kehtestamist käsitlevate õigusaktide 
vastuvõtmise kohta majandus-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas;

66. nõuab aluslepingu muutmist, et luua peatükis majanduspoliitika õiguslik alus, mis 
võimaldaks asutada Euroopa võlaameti võlakirjade emiteerimiseks, mis on kohustuslik 
liikmesriikidele, kelle rahaühik on euro, ja on avatud liikmesriikidele, mis ei kuulu 
euroalasse; peab sellise ameti asutamist võimalikuks koos täieliku fiskaalliidu 
väljakujundamisega;

67. nõuab, et parlament kaasataks ELi toimimise lepingu artiklis 283 sätestatud EKP 
presidendi, asepresidendi ja teiste juhatuse liikmete ametisse nimetamise menetlusse, 
nõudes parlamendi nõusolekut nõukogu soovitustega;

68. nõuab, et kasutusele võetaks seadusandlik erimenetlus, mille raames on ELi toimimise 
lepingu artikli 312 kohaselt mitmeaastase finantsraamistiku kehtestava määruse 
vastuvõtmiseks vaja nelja viiendikku nõukogu häältest ja parlamendiliikmete 
häälteenamust;

69. nõuab, et kasutusele võetaks seadusandlik erimenetlus, mille puhul on ELi toimimise 
lepingu artikli 311 kolmanda lõigu kohaselt Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 
käsitleva nõukogu otsuse vastuvõtmiseks vaja nelja viiendikku nõukogu häältest ja
parlamendiliikmete häälteenamust;

70. on seisukohal, et tulevases konventsioonis tuleks uurida sellise õigusliku aluse loomist, 
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mis annab liidule õiguse tõsta oma makse kui nõuetekohast omavahendit liidu eelarve 
jaoks;

71. kaalub, kas tasuks anda liidule võimalus koostada puudujäägi jaoks eelarve, mis ei ületa 
aluslepingutes määratletud kontrollväärtust;

72. nõuab aluslepingutes mitmetasandilise eelarve kehtestamist, nähes ette mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite süsteemi eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
ning kõigi liikmesriikide jaoks, kes soovivad osaleda selles tõhustatud eelarves;

73. on arvamusel, et liidu ametite rahalised vahendid peaksid olema liidu eelarve lahutamatu
osa;

74. nõuab, et aluslepingute muutmiseks oleks vajalik Euroopa Parlamendi liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega nõusolek;

75. on seisukohal, et tulevase aluslepingute muudatused peaksid jõustuma kogu liidus pärast
seda, kui need on ratifitseerinud neli viiendikku liikmesriikidest, kes esindavad liidu 
elanikkonna enamust kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega;

76. toetab ELi lepingu artikli 48 lõike 7 üleminekuklausli laiendamist aluslepingutele
tervikuna;

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


