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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste 
kohta (lõpparuanne) (2010/2242(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2009. aasta otsust finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi 
erikomisjoni moodustamise, volituste, arvulise koosseisu ja ametiaja kestuse kohta1, mis 
võeti vastu vastavalt kodukorra artiklile 184;

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta otsust pikendada finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi erikomisjoni volitusi 31. juulini 2011;

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne)2;

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni uuendusliku rahastamise kohta 
maailma ja Euroopa tasandil3;

– võttes arvesse Euroopa Liidu jätkuvaid seadusandlikke küsimusi, eelkõige seoses 
asutamislepingu muudatuse, majanduse juhtimise, ühtse turu akti ja energiapoliitikaga;

– võttes arvesse oma järeldusi, mis tehti pärast jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni ettepanekuid uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta;

– võttes arvesse panust, mille on andnud järgmised liikmesriikide parlamendid: Austria 
Liidunõukogu, Belgia Senat ja Esindajatekoda, Bulgaaria Rahvuskogu, Tšehhi Senat, 
Taani Folketing, Soome Eduskund, Saksamaa Liidupäev, Kreeka Esindajatekogu, Ungari 
Rahvuskogu, Itaalia Saadikutekoda, Läti Seim, Leedu Seim, Portugali Vabariigi Kogu, 
Sloveenia Riiginõukogu, Rootsi Riksdag ning Ühendkuningriigi Parlamendi Ülem- ja 
Alamkoda;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et kriisi sotsiaalkulud on suured – ELis langes tööhõive 1,8%, mistõttu tööst 
jäi ilma 23 miljonit töötavat inimest (9,6% kogutööjõust), noorte töötuse määr on 21%, 
tööhõive taastumise taseme suhtes valitsevad ebakindlad väljavaated ning 17% ELi 
kodanikest võivad langeda vaesusse;

B. arvestades, et Vahemere lõunakallastel toimunud muutusi võib pidada liikmesriikide 
majanduse vastastikuse seotuse tagajärjeks, ning arvestades, et need tuletavad meelde 
demokraatia väärtust;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0025.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0080.



PE460.836v01-00 4/15 PR\860361ET.doc

ET

C. arvestades, et kolm aastat pärast investeerimispanga Lehman Brothers kokkuvarisemist ei 
ole finantsturu reformiga ikka veel saavutatud eesmärki, milleks on finantseerida 
pikaajalisi investeerimisvajadusi ja luua töökohti, ning majanduse juhtimise reformiga ei 
ole lahendatud tasakaalustamatuse probleemi ülemaailmsel ja ELi tasandil piisavalt 
tõhusalt;

D. arvestades, et aastaks 2013 langeb majanduskasv eeldatavasti aastas keskmiselt 4,8% 
SKPst ning järgmise kümne aasta jooksul on see oluliselt väiksem kui viimase 20 aasta 
jooksul;

E. arvestades, et kriisi tõttu on selgunud, et ELis on puudu usaldusest, eneseusaldusest ja 
visioonist;

F. arvestades, et Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2010. aasta resolutsioonis väideti selgesti, 
et praegu on vaja selgeid strateegiaid, pikaajalisi poliitilisi valikuid, milles on ühiselt 
kokku lepitud, mida ühiselt rahastatakse ja mis annavad 27 liikmesriigile lisandväärtust, 
ning selliseid valikuid, mida poliitikud teevad kodanike jaoks ja kodanikega koos,

I Euroopa riikide võla- ja eurokriis, sealhulgas riigivõlakirjade ja eurovõlakirjade 
vastastikune väljastamine

1. tuletab meelde vastastikku seotud nõrkuste kolmnurka, mille puhul finantskriis põhjustas 
riigivõla paisumist ja sellele järgnesid pinged riigivõlakirjade turgudel;

2. toonitab, et Kreeka, Iirimaa, Portugali ja Hispaania riigivõla klassi alandamine 
krediidireitingu agentuuride poolt põhjustas spekuleerimise suurenemist ja investorite 
riskikartlikku käitumist ning seepärast muutus jätkusuutliku intressimääraga turupõhine 
rahastamine Kreekale ja Iirimaale kättesaadamatuks, mistõttu tuli neile anda finantsabi 
ELi-Rahvusvahelise Valuutafondi programmidest;

3. märgib, et liikmesriikide kahe- ja mitmepoolsed lähenemisviisid ohustavad majanduslikku 
integratsiooni, ja väljendab heameelt majanduspoliitika koordineerimisel kasutatava 
Euroopa poolaasta põhimõtte üle; 

4. toonitab asjaolu, et riigivõlakriis paljastas Euroopa-sisese tasakaalustamatuse ohud; 
rõhutab, et EL peab reageerima üksmeelselt, töötama välja piisava ELi eelarvega ühise 
Euroopa fiskaalpoliitika ning kehtestama nõuetekohased sätted kriisiohjamiseks ning 
majanduslikuks ja fiskaalseks lähenemiseks; 

5. tunnustab jõupingutusi, mida suurtes võlgades liikmesriigid on teinud eelarve 
konsolideerimise ja struktuurireformide alal; 

6. nõuab, et riigivõlakriisi peamisi põhjusi käsitlev terviklik, sotsiaalselt kaasav ja sidus 
reformipakett hõlmaks Euroopa riigikassa loomist, et tugevdada majandus- ja rahaliidu 
majandussammast; nõuab lisaks meetmeid, et ületada praegune vähene konkurentsivõime 
vajaduse korral asjakohaste struktuurireformide ja avaliku sektori tasakaalustatud 
kulutuste abil; juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid peavad naasma riigi 
jätkusuutliku rahanduse juurde;
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7. nõuab selliste eurovõlakirjade väljastamist, mis soodustavad turgude integreerimist, 
suuremat likviidsust ja madalamaid laenukasutuse kulutusi; juhib tähelepanu asjaolule, et 
eurovõlakirjad võivad koos koordineeritud struktuurireformidega stimuleerida stabiilsuse 
ja kasvu pakti järgimist ning muuta kapitaliturud stabiilsemaks ja toetada ideed eurost kui 
ülemaailmsest „turvapaigast”; tuletab meelde, et eurovõlakirjade ühine väljastamine 
nõuab täiendavat liikumist ühise majandus- ja fiskaalpoliitika suunas ning et seda tuleks 
teha viisil, mis tooks kasu kõigile osalevatele liikmesriikidele ja euroalale tervikuna;

8. teeb seepärast ettepaneku, et eurovõlakirjade kui esmajärgulise riigivõlakohustuse 
väljastamine peaks olema piiratud võlamääraga 60% SKPst solidaarvastutuse raames ning 
seotud stiimulitega, et vähendada riigivõlga sellele tasemele; soovitab, et eurovõlakirjade 
üldeesmärk võiks olla riigivõla vähendamine ja moraalse ohu vältimine; 

9. märgib, et on olemas poliitiline kokkulepe Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 125 
muutmise osas, et muuta 2013. aastaks Euroopa finantsstabiilsusvahendi ajutine süsteem 
alaliseks Euroopa stabiilsusmehhanismiks; nõuab, et see aluslepingu muutmine 
võimaldaks Euroopa stabiilsusmehhanismi hilisemat ümbertegemist Euroopa võlaametiks;

II Tasakaalustamatus maailmas ja ülemaailmne juhtimine

10. tuletab meelde, et USA ja Hiina on kaks peamist jõudu, mis tekitavad ülemaailmset 
tasakaalustamatust, ning nõuab, et Hiina hakkaks ülemaailmses majandusjuhtimise 
süsteemis aktiivseks osaliseks;

11. toonitab, et ülemaailmse nõudluse tasakaalustamiseks on vaja asümmeetrilist lähenemist; 
suure väliskaubanduse ülejääkidega maad (nt Hiina) peaksid mitmekesistama 
majanduskasvu käivitajaid ning suurendama sisenõudlust, samas kui suure puudujäägiga 
riigid (nt USA) peaksid suurendama siseriiklikke sääste ja viima lõpule 
struktuurireformid;

12. toetab G20 jõupingutusi kauba tuletisinstrumentide turgude reguleerimisel; kutsub 
komisjoni üles tegelema hindade volatiilsusega põllumajandusturgudel ning võitlema 
ülemääraste spekulatsioonide vastu;

13. tuletab meelde, kui olulised on Euroopa Liidule toormaterjalid, samuti toiduga 
kindlustatus ja toiduhindade stabiilsus arenguriikides ning nendest tulenev 
inflatsioonisurve kogu maailmas;

14. nõuab krediidiriski vahetustehingute paremat reguleerimist;

15. võtab teadmiseks suundumuse, mille kohaselt tehakse tärkava turumajandusega riikidesse 
väga mahukaid erainvesteeringuid, mis moodustavad 2011. aastal hinnanguliselt ligi 
triljoni US dollarit; toonitab vajadust ennetada spekulatsioonimullide teket 
kapitalivoogude kontrollimise ja järelevalve abil, seades finantsstabiilsusest tähtsamaks 
makromajanduslikud eesmärgid;

16. märgib finantsturgudel osalejate taaskontsentreerumist, mis avaldus näiteks Deutsche 
Börse ja NYSE Euronexti liitumises, ja toonitab, et uute spekulatiivsete liikumistega 
seonduvad riskid ei loo pikaajaliseks finantseerimiseks optimaalseid tingimusi;
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17. toonitab asjaolu, et ELil on tasakaalustatud jooksevkonto ja ta ei aita kaasa ülemaailmsele 
tasakaalustamatusele, kuid ELile avaldaks tugevat mõju tasakaalustamatuse korratu 
korrektsioon USA dollari devalveerimise abil; märgib, et EL peab tihedalt koordineerima 
oma kaubanduspoliitikat ja valuuta tasakaalustamatuse poliitikat koos USAga, et vältida 
dollari kiiret devalveerimist;

18. toonitab, et EL peab tegelema paljude probleemidega, et parandada oma rolli ülemaailmse 
osalejana, ja need on järgmised: nõrk sisemajanduse ja tööhõive kasv; siseturu ning 
majandus- ja rahaliidu süvenemisega suurenev liidusisene tasakaalustamatus; raskused 
konkurentsivõime taastamisel ja lähenemise suurendamisel; vähene poliitiline mõjuvõim 
rahvusvahelisel tasandil;

19. tuletab meelde, et EL peab rääkima ühel häälel ning edendama kogu maailmas 
demokraatiat, inimõigusi, inimväärilisi töötingimusi, head valitsemist, kestlikku arengut ja 
õiglast kaubandust vastavalt liidusisesele tegevuskavale, samuti võitlema korruptsiooni, 
maksupettuste ja maksuparadiiside vastu;

20. tuletab meelde oma nõudmist ulatusliku maailmamajanduse ja finantsjuhtimise reformi 
järele, et edendada läbipaistvust ja aruandekohustust ning tagada sidusus rahvusvaheliste 
majandus- ja finantsasutuste poliitika vahel; nõuab, et Bretton Woodsi asutused 
integreeritaks ÜRO süsteemiga, kus nad toimiksid koos Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja rahvusvahelise 
keskkonnaorganisatsiooniga, mis tuleb veel luua;

21. nõuab, et G20st, kes esindab 85% maailma SKPst, moodustataks uus majandusjulgeoleku 
nõukogu; nõuab lisaks Rahvusvahelise Valuutafondi reformi ja fondile suuremate 
rahaliste vahendite eraldamist, et tugevdada selle rolli fondiliikmete majandus- ja 
finantsjärelevalves eesmärgiga luua usaldusväärsed turvaabinõud ülemaailmse 
tasakaalustamatuse vastu võitlemiseks;

22. nõuab, et võetaks kasutusele järgmine finantsabi kord:

– reformitud Rahvusvaheline Valuutafond võiks toimida ülemaailmse viimase 
võimaluse laenajana ning tasakaalustada riikide vajadust valuutareservide kogumise 
järele, kui tugevdada selle võimeid lühiajalise maksevalmiduse pakkujana ja 
tugevama finantssektori turvaabinõuna;

– aastatuhande arengueesmärgid: praegune kriis on toonud esile vajaduse luua 
finantsturgudele stiimuleid, et nad vaataksid pikaajaliste investeeringute ja (kestliku) 
arengu suunas; mitmepoolsete arengupankade finantsrolli tuleks ajakohastada ja 
täiendada vastusena arenguriikide suuremale rahastamisnõudlusele; oluline osa 
finantstehingute maksu tulust tuleks eraldada aastatuhande arengueesmärkide 
rahastamisele;
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III Uue rahasüsteemi küsimus

23. tuletab meelde, et valuutasõda võib nullida kõik ELi kodanike jõupingutused, mis on 
tehtud vajaduse tõttu vähendada riigivõlga ja osaleda struktuurireformides; tuletab 
meelde, et mitmepoolse kaubandussüsteemi (Maailma Kaubandusorganisatsiooni) 
eeskirjad ei hõlma kapitalivoogusid ja puudub neile vastav mitmepoolne rahasüsteem;

24. tunnistab globaalset muret rahvusvahelise rahasüsteemi toimimise pärast ning nõuab, et 
kiiresti tehtaks olulisi edusamme; nõuab seepärast, et loodaks uus rahvusvaheline 
rahasüsteem, mille eesmärk on süstemaatiline ja igakülgne makromajanduslik koostöö 
kestliku ja tasakaalustatud ülemaailmse majanduskasvuga; 

25. rõhutab, et selline rahvusvaheline rahasüsteem peaks muu hulgas tegelema järgmisega: 

– vahetuskurss: esimene samm oleks kujundada poliitikat, mis võimaldab valuutakursi 
järkjärgulist kohandamist majanduse ja ühiskonna põhinäitajatega; 

– reservvaluuta: rahvusvahelise reservisüsteemi reformid oleksid vajalikud, et vältida 
olukorda, kus reservid põhjustavad ülemaailmset tasakaalustamatust; praeguse 
dollaripõhine rahvusvahelise reservisüsteemi võiks järk-järgult asendada 
mitmepoolse süsteemiga (valuutakorv, mis hõlmab eurot, laenuõigusi ja peamiste 
tärkava turumajandusega riikide valuutat, nagu Hiina jüaani ja Brasiilia reali);

– kapitalivood: tuleks vastu võtta mitmepoolne eeskirjade süsteem, et soodustada 
kapitali pikaajalist liikumist, hõlbustada tavapärast kapitali väljavoolu ja vältida 
kahjulikke mõjusid killustatud väärtpaberiturgudel ning tagada riigivõlakirjade 
turgude läbipaistev, avatud ja sujuv toimimine;

26. kutsub lisaks üles kaaluma pikemas perspektiivis võimalust luua ülemaailmne 
reservvaluuta, mis põhineks laenuõiguste ja Rahvusvahelise Valuutafondi arengul ja 
ümberkujundamisel;

IV. ELi konkurentsivõime ja kestlikkuse suurendamine, ELi 2020. aasta strateegia 
rakendamine innovatsiooni edendamise ning pikaajaliste investeeringute abil 
töökohtadesse ja kasvu

Konkurentsivõime, lähenemine ja ELi 2020. aasta strateegia

27. nõuab, et Euroopa poolaasta sisu määratlemisel võetaks täielikult ja järjekindlalt arvesse 
ELi 2020. aasta strateegiat ja kogu ELi sisest tasakaalustamatust;

28. toonitab, et ELi 2020. aasta strateegia edu sõltub liikmesriikide, riikide parlamentide ja 
tööturu osapoolte isevastutusest; tuletab meelde, kui oluline on tugev sotsiaalne dialoog ja 
kollektiivläbirääkimised ELi 2020. aasta strateegia raames, samuti ehtsa Euroopa 
sotsiaalse dialoogi edendamine makromajanduspoliitika ja –meetmete teemal;

29. rõhutab, et eelarve konsolideerimisega peavad kaasnema sellised keskmise ja pika 
tähtajaga eesmärgid nagu on kindlaks määratud Euroopa 2020. aasta strateegias, eriti 
seoses töötuse ja vaesuse kaotamisega, samuti investeeringutega taristusse ja 
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teadmuspõhisesse majandusse; märgib, et mitmesugune riikide ja ELi poliitika peaks 
pakkuma strateegiale sidusat tuge ja et eelarvedistsipliin üksi ei lahenda kõiki probleeme;

30. võtab teadmiseks kriisist tulenevad probleemid, sealhulgas majandustegevuse oluline 
vähenemine, kasvumäära allakäik, mis on põhjustatud struktuurilise ja pikaajalise töötuse 
tugevast kasvust, avaliku ja erasektori investeeringute määra vähenemine, samuti suurem 
konkurents tärkava turumajandusega riikidega;

31. märgib, et praegusest ELi-sisesest tasakaalustamatusest ülesaamiseks ei piisa ühtsest, 
kõigile sobivast lähenemisest ning et tulemuste saavutamiseks tuleb majanduspoliitika 
koordineerimisel võtta nõuetekohaselt arvesse eri ELi riikide lähtepunkte;

32. nõuab suuremat vastavust ja täiendavust riikide eelarvete ja ELi eelarve vahel; on 
seisukohal, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb keskenduda ELi 2020. 
aasta strateegia kõige tähtsamatele valdkondadele ning püüda suurendada ELi kulutuste 
taset, eelkõige siis, kui rahastatakse juhtalgatusi sellistes valdkondades, kus ELil on 
liikmesriikidega jagatud pädevus, mis võib pakkuda tugevat Euroopa lisandväärtust; 

33. rõhutab, et nii põllumajandus- kui ka ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll ELi 2020. 
aasta strateegia toetamisel; on arvamusel, et ELi 2020. aasta strateegia rakendamine peaks 
hõlmama mitmesuguseid tahke, nagu riikide je ELi eelarvete vastavusse viimist, 
sealhulgas ühine põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvusfondid, näiteks piirkondadele 
vahendite õiglase eraldamise tagamise abil, samuti hariduse, innovatsiooni ning teadus- ja 
arendustegevuse kulutuste abil;

34. tuletab lisaks meelde, et ELi 2020. aasta strateegia on usaldusväärne ainult juhul, kui seda 
toetavad piisavad rahalised vahendid, ning seepärast toetab järgmist:

– järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja ELi eelarve sidus kindlaksmääramine, 
milles keskendutakse ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele kaasa 
aitavale poliitikale;

– ELi rahaliste vahendite jagamine nende majandusliku ja ühiskondliku mõjususe 
alusel; liikmesriikide poolt kasutamata rahalised vahendid tuleks eraldada ELi 
tasandil avaliku sektori investeeringuteks taristute, hariduse, innovatsiooni, 
teadusuuringute ja arengu valdkonna projektidesse;

– tehnilise abi andmine rahaliste vahendite kasutussevõtu parandamiseks ja 
investeerimisprojektide tulemuslikuks elluviimiseks;

– uuendusliku rahastamiskorra edasiarendamine ja optimaalne kasutus; 

– meetmed, mille eesmärk on tagada pikaajaliste investeeringutega seotud oluliselt 
ulatuslikuma riskikapitali kättesaadavus; 

– meetmed rahastamisele lihtsama juurdepääsu tagamiseks; 

– VKEde hõlpsam ligipääs rahastamisele ja vähem bürokraatiat; 

Energiapoliitika ja siseturg
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35. on arvamusel, et Euroopa Energiaühenduse (eelkõige selle välismõõtme) loomine ja ühtne 
turu akt on peamised poliitilised algatused, mis moodustavad ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide ja juhtalgatuste aluse; toonitab, et kriisis on selgeks saanud, kui oluline on 
tugevdada ELi tööstusbaasi ja innovatsioonivõimalusi, lihtsustades turulepääsu ja 
liikuvust ning võideldes sotsiaalse ja territoriaalse killustatuse vastu kogu ELis;

36. tuletab meelde, et juurdepääs energiale ja toormaterjalidele ning nende tõhus kasutamine 
aitab kaasa ELi konkurentsivõime tagamisele; 

Ränne

37. toonitab, et nii suured muutused meie naaberpiirkondades kui ka demograafilised 
muutused ELis nõuavad ühist rändepoliitikat; rõhutab, et tööjõu suuremat liikuvust tuleb 
ergutada, andes kõikidele töötajatele võrdsed tööhõive- ja sotsiaaltingimused ja õigused 
ning võimaluse kanda üle sotsiaalkindlustus- ja pensionihüvitised;

VKEd, innovatsioon ning teadus- ja arendustegevus

38. soovitab, et komisjon ergutaks VKEsid omakapitali rahastama laenude asemel kas 
riskikapitali või osakute noteerimise abil ning et komisjon muudaks selle VKEdele 
lihtsamaks, eelkõige tegevust alustavate kõrgtehnoloogiliste äriühingute puhul, kes 
vajavad palju kapitali teadus- ja arendustegevuseks;

39. nõuab tungivalt, et Euroopa Investeerimispangale / Euroopa Investeerimisfondile antaks 
juhtiv roll VKEdele vahendite vabastamiseks, kasutades sujuvamat ja selgemat korda, et 
VKEd leiaksid sisenemiskoha hõlpsasti; soovitab, et Euroopa Investeerimispank / 
Euroopa Investeerimisfond peaksid toimima filtrina, keskendudes ELi 2020. aasta 
strateegia esmatähtsamatele valdkondadele, ning mentorina valitud VKEde rühmale, 
osaledes aruteludes pankadega ja nende riskijuhtimismeeskondadega, et aidata VKEsid 
pikaajaliste laenude saamisel;

40. toonitab, et ELi uue põlvkonna rahastamisprogrammid peavad korrapäraselt toetama 
VKEsid nii siseturul kui ka ülemaailmselt; 

Maksundus

41. toonitab, et nii majandus- ja rahaliit kui ka siseturg vajavad tugevamat muutust maksude 
ühtlustamise suunas; toetab komisjoni jõupingutusi kahjuliku maksukonkurentsi, 
maksudest kõrvalehoidumise või maksupettuse ja maksuparadiiside vastu võitlemisel ELis 
ja rahvusvahelisel tasandil, et parandada maksukogumissüsteeme ning võtta kasutusele 
ühtne konsolideeritud ettevõtte tulumaks; väljendab rahulolu käibemaksu strateegiaga, 
mille komisjon esitab, et leida maksupettustevaba süsteem;

42. on arvamusel, et selline tegu on praegusel ajal, mil liikmesriigid peavad oma eelarvet 
konsolideerima, väga oluline; märgib, et maksukonkurents on vastuvõetav ainult juhul, 
kui see ei ohusta liikmesriikide suutlikkust koguda tulusid, millele neil on õigustatud 
ootused; 

43. on arvamusel, et ELi rahaliste vahendite jagamisel tuleks võtta arvesse liikmesriikide 



PE460.836v01-00 10/15 PR\860361ET.doc

ET

maksustamisstrateegiat ning nende soovi teha koostööd maksudest kõrvalehoidumise 
vastu võitlemisel ja maksude ühtlustamise edendamisel;

Tööhõive

44. toonitab, et uued töökohad ja paremad töökohad on eeltingimus õiglase, rohelise ja aruka 
kasvu saavutamisele ning seepärast nõuab järgmist:

– uute töökohtade loomine valdkondades, mis põhinevad innovatsioonil, uurimis- ja 
arendustegevusel, näiteks energeetika- ja keskkonnasektorites; 

– meetmed, mille eesmärk on suurendada naiste ja vanemate töötajate osalemist 
tööturul ning vähendada tööpuudust noorte seas;

– töövõimaluste ja sotsiaalse kaasatuse programmide väljatöötamine kõige 
haavatavamate rühmade jaoks;

– kestlikud, kvaliteetsed töökohad, mis annavad inimväärilist sissetulekut 
põllumajanduses ja maapiirkondades; 

45. on arvamusel, et endiselt tuleks tegeleda ettevõtete üldjuhtimise teemaga seoses halduslike 
stiimulitega pikaajalisteks investeeringuteks ja töökohtade loomiseks; soovitab, et tuleks 
koostada iga-aastane aruanne, milles hinnatakse ettevõtete sotsiaalset vastutust üle 250 
töötajaga ja rohkem kui 50 miljoni eurose käibega äriühingute puhul;

Haridusstrateegia 

46. toonitab, kui oluline on reformida haridus- ja koolitussüsteeme, et varustada inimesi 
paremini teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud, et tagada kõrgema tööhõive tase, 
tootlikkus, kasv ja konkurentsivõime; märgib, et 2020. aastaks nõutakse 85% töökohtade 
puhul kõrget või keskmist kvalifikatsiooni ja et madala kvalifikatsiooniga töökohad 
vähenevad 15%-ni;

47. teeb ettepaneku luua Euroopa projekt avaliku ja erasektori partnerlusena Euroopa tasandil 
elukestva õppe valdkonnas, kasutades Erasmuse programmi mudelina riikide ja piirkonna 
tasandil partnerluste koordineerimiseks; on seisukohal, et selline projekt peaks hõlmama 
ülikoolidest, tööstusest, finantsturust ja VKEdest koosnevaid klastreid ning andma 
töötajatele – sealhulgas sellised haavatavad rühmad nagu naised, noored ja vanemad 
töötajad ning ajutised ja rändajatest töötajad – juurdepääsu koolitusele, eelkõige 
edasiantavate oskuste osas teadmustepõhises majanduses; 

48. toetab jõuliselt Euroopa üliõpilaste arvu suurendamist nende liikuvuselt takistuste 
kõrvaldamise, ülikoolide ja ettevõtete vaheliste sidemete parandamise ning ühiskonnas 
ettevõtlikuma meelelaadi edendamise abil; teeb ettepaneku võtta kasutusele Euroopa 
innovatsioonistipendium, mis peaks kaasa aitama innovaatilistes sektoris kasutatavate 
teadmiste ja oskuste edendamisele, võimaldades samaaegselt ELi võrgustike ja koostöö 
loomist;

49. toetab Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni üleskutset suurendada avaliku sektori 
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investeeringuid kõrgharidusse 3%-ni SKPst; on arvamusel, et see eesmärk nõuab 
stabiilsuse ja kasvu pakti kontrollimise käigus kulutuste kvalitatiivset hindamist;

V ELi ümberhindamine: Euroopa majandusjuhtimisest edasi

50. rõhutab, et Euroopa Liit asub ristteel: liikmesriigid võivad otsustada ühineda 
jõupingutustega integratsiooni süvendamiseks või EL võib laguneda otsuste tegemise 
tasandil valitseva seisaku ja erisuste tõttu majanduse tasandil; 

51. nõuab sügavamat poliitilist liitu, mille raames Euroopa Liidu institutsioonidele antaks 
jõulisem roll ühtse poliitika kujundamisel ja koordineerimisel;

52. toonitab, et majandusjuhtimist koos läheneva majandus-, fiskaal- ja sotsiaalpoliitikaga 
tuleb korraldada ühenduse meetodit kasutades ja liidu institutsioonide juhtimisel;

53. on arvamusel, et uued õigusaktid, mis käsitlevad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
ja kolme Euroopa järelevalveasutust on esimene samm õiges suunas, kuid usub, et läheb 
vaja täiendavaid edusamme, et tagada selliste süsteemselt oluliste institutsioonide nagu 
suure finantsvõimendusega üksuste otsene, ELi tasandil toimiv järelevalve; toonitab, et 
uutele ametitele tuleb anda nende kohustustele vastavad inim- ja rahalised ressursid; 

54. on arvamusel, et lisaks finantsstabiilsuse tagamisele suunatud järelevalvele on vaja ka 
võimalike mullide ja kapitali optimaalse paigutuse järelevalvet, arvestades 
makromajanduslikke probleeme ja eesmärke, ning et sel eesmärgil tuleb abivahendina 
samuti kasutada maksupoliitikat;

55. palub komisjonil esitada ettepanekud selliste finantsturustruktuuride reguleerimise kohta, 
mille suurus võib ohustada reguleerivate asutuste suutlikkust nende nõudmistele vastu 
panna ja järelevalveasutuste ülevaadet nende tegevusest; kutsub komisjoni üles uurima, 
kas investeerimispankade ja depoopankade vahel on soovitav teha vahet;

56. toonitab, et riigivõlakriisiga tegelemiseks ning ELi konkurentsivõime, lähenemise ja 
solidaarsuse suurenemiseks on vaja pädevused ja kulutused üle kanda liidule;

57. järeldab, et EL vajab tohutut edasiminekut, et süvendada poliitilist liitu ja majanduse 
integreerimist, sobitades rahaliidu kokku ühtse ELi eelarvega, mis moodustab 5–10% liidu 
SKPst, ja vähendades vastavalt riikide eelarvet, et tagada kodanikele riikide poliitika 
asendamisel (nt välis- ja julgeolekupoliitika, energia- ja transpordisektori, arengukoostöö 
ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas) maksustamise erapooletus;

58. rõhutab, et tuleb leida parem tasakaal majandus- ja sotsiaalpoliitika vahel, sealhulgas 
makromajandusliku sotsiaalse dialoogi rolli tugevdamise ja kehtestamise abil;

59. tuletab meelde, et Euroopa Liidu õiguspärasus tuleneb tema levitatavatest demokraatlikest 
väärtustest, seatud eesmärkidest ning volitustest ja vahenditest; on seisukohal, et Euroopa 
majandusintegratsiooni süvendamiseks ning euroala ja kogu liidu kui terviku stabiilsuse 
tagamiseks on vaja edasisi muutusi seoses järgmisega: euroala välisesindus; 
kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine ettevõtete tulumaksu ja maksudest 
kõrvalehoidumisega võitlemise küsimustes; riigivõlakirjade ja eurovõlakirjade 
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vastastikune väljastamine; ELi laenuvõtmise suutlikkus; parem tasakaal majandus- ja 
sotsiaalpoliitika vahel; ühenduse omavahendid ELi eelarves; liikmesriikide parlamentide 
ja Euroopa Parlamendi rollid;

60. nõuab, et Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping kujundataks ümber Euroopa 
Energiaühenduseks, kes vastutaks uute energiatootmisvõimsuste, taastuvenergia, 
energiatõhususe, ülekande- ja jaotusvõrkude, ladustamisrajatiste ja varustuskindluse, 
kolmandate riikidega peetavate läbirääkimiste ning taskukohaste hindadega 
universaalteenuste pakkumise eest; 

61. on arvamusel, et lisaks aluslepingu muudatustele seoses stabiilsusmehhanismiga tuleks 
neid omavahel seotud küsimusi käsitleda konvendi raames vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 48 lõikele 3;

62. on arvamusel, et kui seda ei tehta, tuleb sisse seada tõhustatud koostöö vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 329, et võimaldada euroalal toimida demokraatlikult ja 
tõhusalt;

63. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Ülemkogu eesistujale, eurorühma esimehele, Euroopa Keskpangale, Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele 
ning sotsiaalpartneritele.
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SELETUSKIRI

Volitus ja volituse pikendamine

Euroopa Parlament moodustas oma 7. oktoobri 2009. aasta otsusega finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi erikomisjoni.

20. oktoobril 2010 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta, mille aluseks on 
erikomisjoni poolt 29. septembril 2010 vastu võetud vahearuanne.

Kuid erikomisjoni ametiaja lõpetamine finants-, majandus- ja sotsiaalvaldkonnas toimuva 
segaduse ajal võinuks jätta mulje, et Euroopa Parlamendi arvates on kriis lahendatud, samas 
kui finantsturud ei ole kaugeltki stabiilsed ning kodanikud ja ettevõtted näevad endiselt vaeva 
üha suuremate majandus- ja sotsiaalohtudega. 2007.–2009. aasta finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriis seadis põhjalikult küsimärgi alla majandus- ja rahaliidu praeguse 
juhtimissüsteemi. Euroopa Liit oli tunnistajaks liidu loomisest alates tõsiseimale majandus- ja 
sotsiaalkriisile Euroopas, mis ohustas enneolematult ja karmilt euro stabiilsust ning põhjustas 
raskeid tagajärgi ELi majanduslikule ja sotsiaalsele stabiilsusele ja ühtekuuluvusele. Halvimal 
juhul näis, et kaalukausil on majandus- ja rahaliidu, siseturu ning Euroopa Liidu sotsiaalsete 
aluste olemasolu.

Need järeldused ja probleemid esitati vahearuandes. Erikomisjoni seni tehtud töö on 
võimaldanud mõista kriisi sügavuti ja terviklikult, teha sellest järeldusi ja esitada olulisi 
soovitusi. Avaliku sektori investeeringud ja fiskaalpoliitika aspektid on olnud erikomisjoni 
tähelepanu keskpunktis ning nendega seotud järeldustega peaks – vähemalt ELi eelarve osas –
edasi tegelema esildatud 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon.

Eeltoodut arvestades oli finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni ametiaja 
pikendamine vajalik selleks, et: 

– töötada välja ELi kestliku kasvumudeli soovitused, mis täiendaksid Euroopa Parlamendi 
poolt juba vastu võetud erikomisjoni soovitusi. Neid täiendavaid soovitusi peaks seejärel 
võtma arvesse 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite erikomisjon;

– luua mehhanismid ja töötada välja koordineeritud poliitika, väljumaks liikmesriikide 
riigivõlakriisist ning hoidmaks ära selle kordumist, tegeledes algpõhjustega ning edendades 
samaaegselt tugevat ja kestlikku kasvu ja tööhõivet. Lisaks tuleb teha rohkem tööd, et töötada 
välja elujõuline ELi kriisiohjamise mehhanism ning määrata kindlaks edaspidise poliitika 
strateegia, mis hõlmab Euroopa majandusjuhtimise reformi, ELi 2020. aasta strateegiat, 
fiskaalpoliitikat ja mõjusid eelarvele, finantsvaldkonna reguleerimist ja kontrolli ning 
ülemaailmse juhtimise reformi ja ELi globaalset esindatust, ja on sellega seotud;
– arendada tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega, kellega tuleb 2010. aasta 
septembris vastuvõetud raporti alusel konsulteerida.
Seepärast otsustas Euroopa Parlament 16. juunil 2010 pikendada erikomisjoni volitusi 2011. 
aasta juuli lõpuni.
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Teise volituse meetod ja töökava

1. Vahearuande soovitusi peetakse acquis’ks ning neid ei arutata uuesti:

Kohe pärast erikomisjoni vahearuande vastuvõtmist täiskogu istungil otsustasid erikomisjoni 
koordinaatorid pidada vahearuandes esitatud soovitusi ühiseks kokkuleppeks ja acquis’ks, 
mida ei arutata uuesti.

Erikomisjoni koordinaatorid otsustasid teisel ametiajal keskenduda kuule peamisele teemale 
ning arvamuste vahetustele liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Komisjoniga.

2. Euroopa Komisjoniga peetavas arvamuste vahetuses keskendutakse kuuele 
peamisele teemale:

Kuute järgmist peamist teemat arutati komisjonis arvamuste vahetusena Euroopa Parlamendi 
poliitikaosakonna ja Euroopa Komisjoni poolt ettevalmistatud infodokumentide alusel:

1. Euroopa riikide võlakohustused ja eurokriis; sealhulgas riigivõlakirjade ja 
eurovõlakirjade vastastikune väljastamine, 20. jaanuar 2011;

2. Tasakaalustamatus maailmas ja ülemaailmne juhtimine, 31. jaanuar 2011;
3. Uue rahasüsteemi küsimus, 31. jaanuar 2011;
4. ELi konkurentsivõime ja kestlikkuse suurendamine; ELi 2020. aasta strateegia 

rakendamine innovatsiooni edendamise ning pikaajaliste investeeringute abil 
töökohtadesse ja kasvu, 10. veebruar 2011; 

5. Reaalmajanduse rahastamine ning Euroopa lisandväärtus, projektivõlakirjad ja 
finantstehingute maks, 28. veebruar 2011;

6. ELi ümberhindamine: Euroopa majandusjuhtimisest edasi, 28. veebruar 2011;

Koordinaatorite avatud koosolekud volinike osavõtul

Lisaks korraldas erikomisjon kuus kohtumist koordinaatorite avatud koosolekute vormis 
majandus- ja rahaküsimuste voliniku Joaquin Almunia, siseturu ja teenuste voliniku Michel 
Barnier’, maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta, 
tööstuse ja ettevõtluse voliniku Antonio Tajani, energeetikavoliniku Günther Oettingeri ja 
regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahni osavõtul.

3. Liikmesriikide parlamentidega peetavate arvamuste vahetuste eesõigus:

Liikmesriikide parlamentidega peetavad arvamuste vahetused toimusid nimetatud 
parlamentide esindajate külastustena erikomisjoni, mitmete liikmesriikide külastustena, 
liikmesriikide parlamentidele saadetud küsimustikuna, mis käsitles kriisiküsimusi, ja viimaks 
parlamentidevahelise ühiskohtumisena.
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Liikmesriikide parlamentide ja finantskriisi uurimiskomisjonide esindajate visiidid 
Brüsselisse

 Arvamuste vahetus Madalmaade Parlamendi Teise Koja finantssüsteemi 
uurimiskomitee esimehe Jan de Witi osavõtul, 27. oktoober 2010;

 Arvamuste vahetus Prantsusmaa Rahvuskogu majanduse toimimist mõjutavate 
spekulatsioonimehhanismide uurimiskomisjoni esimehe Henri Emmanuelli ja 
raportööri Jean-Francois Manceli osavõtul, 26. jaanuar 2011;

 Kuulamine USA finantskriisi uurimiskomisjoni esimehe Phil Angelidese osavõtul, 11. 
aprill 2011;

Liikmesriikide parlamentide külastused

 Tšehhi Senati külastus Prahas, 5. jaanuar 2011;

 Delegatsioon Portugali Vabariigi Kogu juurde Lissabonis, 11.–12. jaanuar 2011;

 Delegatsioon Hispaania Saadikute Kongressi ja Senati juurde Madridis, 12.–13. 
jaanuar 2011;

 Delegatsioon Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja ja Ülemkoja juurde Londonis, 
27. jaanuar;

 Saksamaa Liidupäeva külastus Berliinis, 8. veebruar 2011;

 Delegatsioon Kreeka Esindajatekogu juurde Ateenas, 21.–22. aprill 2011;

Portugalis, Hispaanias, Ühendkuningriigis ja Kreekas kohtus erikomisjon samuti valitsuse, 
keskpankade, tööstuse ja VKEde ning sotsiaalpartnerite esindajatega.

Parlamentidevaheline ühiskohtumine liikmesriikide parlamentide esindajate osavõtul

Teise volituse tipphetk oli liikmesriikide parlamentide esindajate osavõtul 14. märtsil 2011 
toimunud parlamentidevaheline ühiskohtumine järgmistel teemadel: „Investeerimine 
reaalmajandusse: majanduskasvu, innovatsiooni ja ühtekuuluvuse võti”;

– „Euroopa lisandväärtus: ELi strateegilised pikaajalised investeeringud majanduskasvu ja 
tööhõive suurendamiseks”
Peakõneleja: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga president Thomas Mirow.

– „Investeerimine ELi majandusse, ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamise tagamine” 
Peakõneleja Euroopa Investeerimispanga president Philippe Maystadt.

Kohtumisele järgnes erikomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühine õhtusöök ja 
arutelu, kus peakõnelejaks oli endine Euroopa Komisjoni president Jacques Delors.


