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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja 
tegevuse kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega
2013/2277 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 7, artiklit 136 
koostoimes artikliga121 ning artiklit 174,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 
472/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide 
üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel1,

– võttes arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingut,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta prioriteetide rakendamise kohta2,

– võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi prioriteetide 
kohta seoses komisjoni 2014. aasta tööprogrammiga3,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2013. aasta resolutsiooni „Euroopa Ülemkogu kohtumise 
(27.–28. juuni 2013) ettevalmistamine – Demokraatlik otsuste tegemine tulevases 
majandus- ja rahaliidus”4, 

– 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” kohta5,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi 
kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta6,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne)7,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

                                               
1 ELT L 140, 27.5.2013, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0447.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0332.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0269.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0430.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0331.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0376.
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– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni, 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades Troikaga, mis koosneb Euroopa Komisjonist, Euroopa Keskpangast (EKP) ja 
Rahvusvahelisest Valuutafondist (IMF), mis loodi 25. märtsil 2010 euroala riigipeade ja 
valitsusjuhtide otsusega, et pakkuda teatud tingimustel Kreekale juurdepääsu 
kahepoolsetele laenudele ning on sellest ajast alates toiminud ka Iirimaal, Küprosel ja 
Portugalis;

B. arvestades, et Euroopa Komisjon koostöös EKPga ja võimaluse korral IMFga vastutab 
Troikas euroala liikmesriikidele finantsabi (edaspidi viidatud kui „Euroopa Liidu IMFi 
abi”) saamise läbirääkimiste tingimuste eest;

C. arvestades, et Troika on ametlike laenuandjate ja abisaavate riikide valitsuste vaheliste 
läbirääkimiste ja samuti kohanemisprogrammide rakendamise läbivaatamise 
põhistruktuur; arvestades, et Euroopa poolel langetab eurorühm lõplikud finantsabi ja 
nende tingimusi puudutavad otsused;

D. arvestades, et Troika koos liikmesriigiga vastutab ka eurorühma ametlike otsuste 
ettevalmistamise eest;

E. arvestades, et mitu liikmesriiki väljaspool euroala on juba saanud või saavad ELi ja IMFi 
ühisabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 143 alusel;

F. arvestades, et EL on loonud mitu ajutist (ad hoc) mehhanismi, et anda finantsabi euroala 
riikidele, mis on järgmised: esiteks kahepoolsete laenude abi, sh mitmest väljaspool 
euroala asuvast riigist, teiseks EFSFi ja EFSMi abi ning viimaseks ESMi abi, mis oleks 
kava järgi pidanud asendama kõiki teisi mehhanisme;

G. arvestades, et vastastikuse mõistmise memorandum (MoU) on kokkulepe EL liikmesriigi 
ja Troika vahel, mis põhineb läbirääkimistel ja millega liikmesriik kohustub vastutasuks 
finantsabi eest ellu viima hulga meetmeid; arvestades, et ESMi lepingus on sätestatud, et 
liikmesriik, kes küsib finantsabi ESMilt, peab abipalvega pöörduma ka IMFi poole;

H. arvestades, et nelja programmi ette nähtud rahalise toetuse kogusumma on enneolematu, 
samuti ka programmide kestus ja ulatus, mis tekitab ebatavalise olukorra, kus finantsabi 
on peaaegu eranditult asendanud hariliku turufinantseerimise;

I. arvestades, et majanduslik olukord ja hiljutised juhtumid mõnes liikmesriigis ohustavad 
tööhõive kvaliteeti, sotsiaalkaitset ja tervishoiu- ning ohutusnõudeid;

J. arvestades, et Kreeka töörühm loodi selleks, et tugevdada Kreeka administratsiooni 
võimekust kavandada ja ellu viia struktuurireforme, et parandada majanduse ja ühiskonna 
toimimist ning luua tingimused majanduse jätkusuutlikuks elavdamiseks ja uute 
töökohtade loomiseks, samuti selleks, et kiirendada ELi struktuurifondide ja 
ühtekuuluvusfondide kasutuselevõttu Kreekas ning tagada raha investeeringuteks;

K. arvestades, et oma 20. novembri 2012 otsuses nõuab Euroopa Parlament kõrgemat 
demokraatlikku vastutust liidu tasandil, mida tuleks rakendada Troika suhtes; arvestades, 



PR\1013481ET.doc 5/14 PE526.111v01-00

ET

et selline vastutus tähendab eelkõige seda, et Euroopa Parlament peab Troika ära kuulama, 
enne kui Troikalt ülesanded üle võetakse ja ta Euroopa Parlamendi korrapärasele ja 
demokraatlikule kontrollile allutatakse;

L. arvestades, et need majanduslikud programmid olid lühemas perspektiivis mõeldud 
eelkõige maksejõuetuse vältimiseks ja riigivõlaga spekuleerimise peatamiseks; arvestades, 
et keskpikas perspektiivis oli nende programmide eesmärk tagada laenurahade 
hüvitamine, vältides suuri rahalisi kahjusid, mis oleksid jäänud nende riikide 
maksumaksjate õlule, kes pakkusid abi ja vahendeid tagatiseks; arvestades vajadusega 
koostada programm ka säästva arengu ja võla efektiivse vähendamise edendamiseks 
keskpikas ja pikas perspektiivis; arvestades, et sellised programmid ei sobi parandamaks 
põhjalikult makromajanduslikku tasakaalutust, mis võib olla tekkinud aastakümnete 
jooksul;

Majanduslik olukord programme rakendavates riikides kriisi alguses

1. on seisukohal, et konkreetsed ajendid, mis vallandasid kriisi, olid kõigis neljas 
liikmesriigis erinevad;

2. märgib, et enne ELi ja IMFi abiprogrammide algatamist 2010 kevadel, oli tekkinud kaks 
ohtu, mida seostati Kreeka riigi rahanduse maksejõuetuse ja jätkusuutmatusega, mis olid 
tingitud Kreeka majanduse pidevast konkurentsivõime langusest ja aastakümneid kestnud 
ettevaatamatust eelarvepoliitikast, kus riigisektori eelarve puudujääk jõudis 15,7% SKPst 
2009. aastal ning riigivõla suhe SKPsse oli jätkuvas kasvusuunas alates 2003. aastast, mil 
see oli 97,4%, ulatudes 129,7% 2009. aastal ja 156,9% 2012. aastal;

3. märgib, et Kreeka jõudis majanduslangusesse 2008. aasta neljandas kvartalis; märgib, et 
kuue kvartali jooksul seitsmest oli riigis SKP kasvuindeks negatiivne, mistõttu tuli 
käivitada abiprogrammid; märgib, et riigivõla suurenemine ja tsükliline majanduslangus 
on omavahelises tihedas sõltuvuses: riigivõlg suurenes 2008. aasta kolmanda kvartali 
lõpuks 254,7 miljardi euroni ning jõudis 2010. aasta teise kvartali lõpuks 314,1 miljardi 
euroni;

4. märgib, et kui alustati ELi ja IMFi abiprogrammiga, oli Portugali majandus juba mitu 
aastat kannatanud madala SKP ja tootlikkuse languse tõttu ning majanduskasvu 
puudumine koos ülemaailmse finantskriisi mõjudega oli toonud kaasa suure 
eelarvepuudujäägi ja riigivõla kõrge taseme, mis viis Portugali refinantseerimiskulud 
kapitaliturgudel tasemeni, mis ei olnud jätkusuutlik; märgib, et 2007. aastal oli Portugali 
majanduskasv 2,4%, eelarve defitsiit 3,1%, võlakoormus 62,7% ja jooksva konto 
puudujääk 10,2% SKPst, kusjuures töötuse määr oli 8,1%;

5. märgib, et ELi ja IMFi abiprogrammi alguses oli Iirimaa majandus äsja kannatanud 
enneolematult suure panganduskriisi tõttu, mis langetas Iirimaa SKPd 6,3% võrra 2009. 
aastal (1,1% langus 2010. aastal), võrreldes 2007. aasta SKP positiivse 5% 
kasvutasemega, töötuse määr suurenes 4,7%-lt 2007. aastal 13,7%-ni 2010. aastal ja kriisi 
kõige kahjulikum mõju seisnes selles, et valitsusel tuli kogeda maksebilansi 30,6% eelarve 
puudujääki 2010. aastal, mis oli tunduvalt väiksem eelarve ülejäägist 2007.aastal (0,2%); 
lisaks märgib, et kümne aasta jooksul enne abiprogrammi käivitumist oli Iirimaa 
majandus läbi teinud pikaajalise reaalse negatiivse intressimääraga perioodi;



PE526.111v01-00 6/14 PR\1013481ET.doc

ET

6. märgib, et ELi ja IMFi 2013. aasta abiprogrammi käivitumisel spekuleeriti Küprose 
majanduse süsteemset ebastabiilsusest, mis oli kestnud juba pikka aega ja mis muu hulgas 
oli tingitud Küprose pankade kokkupuutest kohalike kinnisvarafirmadega, mis olid 
võlgadega ülekoormatud, Kreeka võlakriisist, sellest, et rahvusvahelised 
reitinguagentuurid vähendasid Küprose valitsuse võlakirjade väärtust, võimetusest
hüvitada riiklikke kulutusi rahvusvahelistel turgudel ja valitsuse esialgsest 
vastumeelsusest teha ümberkorraldusi häiritud finantssektoris;

ELi ja IMFi finantsabi, vastastikuse mõistmise memorandumite sisu ja rakendatavad 
strateegiad

7. märgib, et esialgne kokkulepe ühelt poolt Kreeka ametiasutuste ja teiselt poolt Euroopa 
Liidu ja IMFi vahel võeti vastu 2. mail 2010. aastal vastastikuse mõistmise 
memorandumitega, kus sisaldusid majanduspoliitilised tingimused ELi ja IMFi finantsabi 
saamiseks; edasi märgitakse, et esimest programmi, mille edu ei olnud piisav, vaadati läbi 
viiel korral ja teine programm, mis pidi vastu võetama märtsis 2012, on siiani läbi 
vaadatud kolmel korral;

8. märgib, et esialgne kokkulepe ühelt poolt Portugali ametiasutuste ja teiselt poolt Euroopa 
Liidu ja IMFi vahel võeti vastu 17. mail 2011. aastal vastastikuse mõistmise 
memorandumitega, kus sisaldusid majanduspoliitilised tingimused ELi ja IMFi finantsabi 
saamiseks; lisaks märgitakse, et Portugali programmi on sellest ajast alates regulaarselt 
üle vaadatud, mille tulemusena esitatakse ülevaated Portugali majanduse 
kohandumisprogrammist kaheksanda ja üheksanda kvartali lõikes;

9. märgib, et esialgne kokkuleppe Iirimaa ametiasutuste ja ELi ning IMFi vahel võeti vastu 
7. detsembril 2010, kus vastastikuse mõistmise memorandumites määratletakse 
majanduspoliitika tingimused ELi ja IMFi finantsabi saamiseks; lisaks märgitakse, et Iiri 
programm on nüüdseks regulaarselt läbi vaadatud, mistõttu kaheteistkümnes ja lõplik 
läbivaatamine toimub 9. detsembril 2013. aastal, millega tähistatakse Iirimaa programmi 
peatset lõpetamist;

10. märgib, et esialgse taotluse finantsabi saamiseks tegi Küpros 25. juunil 2012. aastal, kuid 
erinevused arvamustes, mis puudutasid majanduslikke tingimusi, samuti see, et Küprose 
parlament lükkas programmi eelnõu tagasi, lükkas ELi–IMFi abiprogrammi lõpliku 
kokkuleppe sõlmimise edasi 24. aprillini (ELiga) ja 15. maini 2013. aastal (IMFiga) ning 
30. aprillil 2013. aastal kinnitas Küprose parlamendi esindajatekoda lõpuks nn uue 
lepingu;

11. märgib, et IMF on ülemaailmne institutsioon, mille ülesanne on tagada tingimustega 
finantsabi riikidele, kellel on maksebilansi probleeme; juhib tähelepanu asjaolule, et kõik 
liikmesriigid on liitunud Rahvusvahelise Valuutafondiga ja seetõttu on neil õigus sealt abi 
saada;

12. taunib ELi ja rahvusvaheliste institutsioonide, sealhulgas Rahvusvahelise Valuutafondi, 
vähest valmisolekut suure ulatusega riiklikuks võlakriisiks rahaliidus;

13. tunnistab siiski, et Troika ees seisnud tohutu väljakutse, mis viis kriisini, oli ainulaadne ja 
oli tingitud finantsteenuste reguleerimise viletsast olukorrast, laiaulatuslikust 
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makromajanduslikust tasakaalustamatusest ning asjaolust, et mitmed meetmed, nagu 
väljast poolt tulev valuuta devalveerimine, ei olnud võimalikud seoses rahaliidus kehtivate 
piirangutega; märgib lisaks, et aeg sai otsa, õiguslikud takistused tuli eemaldada, hirm 
euroala kokkuvarisemise ees oli tajutav, tuli jõuda poliitiliste kokkulepeteni, 
maailmamajandus oli jõudnud kriisi, mitmed riigid, kes olid otsustanud anda oma panuse 
finantstoetusteks, pidid tõdema oma riikliku ja erasektori võla kasvu murettekitaval viisil;

14. avaldab kahetsust, et vastastikuse mõistmise memorandumites puudub läbipaistvus; 
märgib, et on vaja hinnata, kas ametlikud dokumendid on selgelt sõnastatud ja õigel ajal 
edastatud liikmesriikide parlamentidele ja Euroopa Parlamendile; märgib lisaks, et 
sellistel tavadel võib olla negatiivne mõju kodanike õigustele ja poliitilisele olukorrale 
asjasse puutuvates riikides;

15. Taunib asjaolu, et vastastikuse mõistmise memorandumites esitatud soovitused tähistavad 
lahknemist mõtlemisest, mis sai alguse Lissaboni strateegiast ja strateegiatest „Euroopa 
2020”; märgib siiski, et seda võib osaliselt seletada, kuigi mitte täielikult õigustada 
asjaoluga, et programme tuli rakendada keerulises poliitilises olukorras märkimisväärselt 
lühikese aja jooksul;

16. avaldab kahetsust, et Iirimaa, Kreeka ja Portugali programmid sisaldavad mitmeid 
üksikasjalikke ettekirjutusi tervishoiusüsteemi reformimises ja kulude kärpimises; avaldab 
kahetsust, et programmid ei ole seotud Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja 
asutamislepingutega, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõikega 7;

Praegune majanduslik ja sotsiaalne olukord

17. taunib asjaolu, et 2008. aastast alates on tulude jaotamise ebavõrdsus kasvanud nendes 
neljas riigis üle keskmise ning sotsiaaltoetuste kärped ja kasvav tööpuudus suurendavad 
vaesuse taset; 

18. osutab noorte tööpuuduse vastuvõetamatult kõrgele tasemele neljas liikmesriigis, kus 
rakenduvad abiprogrammid; juhib tähelepanu eriti teravale noorte tööpuuduse kasvule 
Kreekas, Küprosel ja Portugalis;

19. tunneb heameelt, et Iirimaal on abiprogrammi lõppenud ja eeldatavasti lõppeb ka 
Portugalis; avaldab kahetsust, et Kreekas ei ole edu olnud, vaatamata enneolematute 
reformide rakendamisele;

Troika majanduslik mõõde – teoreetiline alus ja mõju otsustele 

20. rõhutab, et adekvaatsed majanduslikud mudelid on vajalikud, et luua usaldusväärseid ja 
tõhusaid kohandamisprogramme; kahetseb, et adekvaatne statistika ja teave ei ole alati 
olnud käepärast; märgib, et sellega seoses toimunud ulatuslik pettus Kreekas toimus 
eelnevate aastate jooksul enne programmi loomist;

21. märgib, et finantsabil, mis saavutati lühemas perspektiivis, et vältida maksejõuetust 
riigivõla tagastamisel, oleks olnud äärmiselt rasked majanduslikud ja sotsiaalsed 
tagajärjed, samuti ettearvamatu ulatusega kaasnev mõju teistele riikidele, ja isegi nende 
riikide sunnitud lahkumine euroalast; märgib lisaks, et ei ole mingit garantiid selle 



PE526.111v01-00 8/14 PR\1013481ET.doc

ET

vältimiseks pikas perspektiivis; märgib samuti, et finantsabi ja kohandamisprogramm 
Kreekas ei ole takistanud kriisi levimist teistesse liikmesriikidesse; taunib majanduslikku 
ja sotsiaalset langust, mis ilmnes rahaliste ja makromajanduslike paranduste rakendamisel;

22. märgib, et hetkest, mil Troika asus avaldama probleemide lahendamist käsitlevaid 
põhjalikke dokumente: strateegiat probleemide lahendamiseks, poliitiliste meetmete 
kogumit, mis oli hoolikalt välja töötatud asjaomase riigi valitsusega ning 
majandusprognoose, hakati kõiki vastavaid dokumente regulaarselt ajakohastama;

23. taunib mõnikord siiski Troika tehtud liiga optimistlikke oletusi, eriti neid, mis puudutavad 
majanduskasvu, aga samuti seda, et mõnes riigis ei ole poliitilist vastupanu, mida on 
avaldatud seoses muutustega, ei ole piisavalt tunnustatud; taunib asjaolu, et see kõik on 
mõjutanud ka Troika eelarve konsolideerimise ja majanduskasvu koosmõju analüüsi;
märgib, et selle tulemusena ei ole olnud võimalik saavutada eelarve eesmärke;

24. avaldab kahetsust, et struktuurse puudujäägi vähenemine kõigis abiprogramme 
rakendavates riikides vastavate abiprogrammide algusest alates ei ole seni viinud riigivõla 
ja SKP suhte vähenemisele; rõhutab, et selle asemel on riigivõla suhe SKPsse järsult 
kasvanud kõigis programme rakendavates riikides;

25. on seisukohal, et eelarve kordajaid on raske täpselt hinnata; sellega seoses tuletab meelde, 
et IMF tunnistas eelarve kordaja alahindamist oma majanduskasvu prognoosides enne 
2012. aasta oktoobrit, kuid komisjon märkis 2012. aasta novembris, et prognoosivead 
polnud tingitud eelarve kordaja alahindamisest; juhib tähelepanu sellele, et avalikku 
arvamuste lahknemist komisjoni ja IMFi vahel ei järgnenud;

26. juhib tähelepanu sellele, et kuigi IMFi eesmärk on abistavate tegevuste kaudu Troika 
raames devalveerida sisemiselt, ei ole komisjon kunagi selgelt seda eesmärki kinnitanud;
märgib, et eesmärk, mida komisjon on rõhutanud kõigis neljas abiprogramme kasutavas ja 
jälgitavas riigis, on pigem olnud eelarve konsolideerimine;

27. on seisukohal, et liiga vähe pööratakse tähelepanu kohanemisstrateegia negatiivse mõju 
leevendamisele abiprogrammi rakendavates riikides;

28. rõhutab, et riikliku tasandi omand on oluline ning suutmatus rakendada kokkulepitud 
meetmeid mõjutab negatiivselt oodatud tulemusi;

Troika institutsionaalne mõõde ja demokraatlik legitiimsus

29. märgib, et Troika mandaati tajutakse ebaselgena;

30. juhib tähelepanu sellele, et Troika ad hoc iseloomu tõttu puudus asjakohane õiguslik alus 
lähtuda selle loomisel liidu esmasest õigusest;

31. märgib ära, et eurorühma president tunnistas Euroopa Parlamendi ees, et eurorühm kiitis 
heaks Troika soovitused, arvestamata nende konkreetset mõju poliitikale;

32. võtab teadmiseks komisjoni kaksikrolli Troikas, kus ta on agent liikmesriikides, olles 
ühtlasi ka ELi institutsioon; hoiatab, et huvide konflikti võib seetõttu komisjonis esineda 
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Troika rolli ja aluslepingute täitmise järelevalvaja rolli kohustuste vahel, eriti sellistes 
poliitikavaldkondades nagu konkurents ja riigiabi;

33. juhib võrdselt tähelepanu võimalikule Euroopa Keskpanga huvide konfliktile oma 
praeguses rollis Troika nn tehniline nõustajana ja oma positsioonis nelja liikmesriigi 
võlausaldajana, omades mandaati asutamislepingu alusel;

34. märgib, et EKP rolli ei ole piisavalt määratletud nii nagu see on määratud ESMi lepingus 
– et komisjon peaks tegema koostööd EKPga, vähendades seega EKP rolli, et see saaks 
pakkuda teadmisi ja oskusi; lisaks märgitakse, et EKP mandaat muudab Euroopa Liidu 
toimimise lepingu eelarvepoliitikaks ning selleks, et EKP kaasamine mistahes eelarve-, 
maksu- ja struktuuripoliitikaga seotud küsimustes seisab seetõttu ebakindlal seaduslikul 
alusel;

35. juhib tähelepanu Troika üldiselt nõrgale demokraatlikule vastutusele riiklikul tasandil 
abiprogrammi kasutavates riikides; märgib siiski, et see demokraatlik vastutus on riigiti 
erinev, sõltuvalt riigijuhtide tahtest;

36. märgib, et ametlikud otsused, mis tehakse nii eurorühma kui IMF poolt, kus oluline roll on 
nüüd ESM-l, sest see organisatsioon vastutab finantsabi puudutavate otsuste eest, pannes 
valitsused, sh antud liikmesriikide valitsused, kesksele kohale igasuguste otsuste 
tegemisel;

37. juhib tähelepanu asjaolule, et ESM on olemuselt valitsustevaheline organisatsioon, mis on 
seotud ühehäälsuse nõudega ning sõltub rahandusministri, riigipeade ja valitsusjuhtide kui 
ka liikmesriikide parlamentide poliitilisest mõjust;

Ettepanekud ja soovitused

38. kordab oma üleskutset, et kõik otsuseid, mis on seotud EMU tugevnemisega, tuleb võtta 
Euroopa Liidu lepingu aluseks; on seisukohal, et mistahes lahknevus ühenduse meetodist 
ning suurem valitsustevaheliste kokkulepete kasutamine killustaks ja nõrgestaks Euroopa 
Liitu, kaasa arvatud euroala;

39. rõhutab, et Euroopa stabiilsusmehhanism peaks arenema ühenduse meetodi juhtimise 
suunas, mis on sätestatud ESMi lepingus, ja nõuab, et ESM peab oma tegevusest aru 
andma Euroopa Parlamendile otsuste kohta, mis puudutavad finantsabi andmist, et 
rakendada demokraatlikku vastutust ESMi raames;

40. nõuab tungivalt, et lühiajalises perspektiivis tuleks kaaluda ESMi lepingu muutmist, et 
võimaldada teha standardseid otsuseid, mida tuleb vastu võtta pigem kvalifitseeritud 
häälteenamusega kui ühehäälselt, ning võimaldada ennetava abi andmist;

41. kutsub üles sotsiaalpartnerite kaasamisele kohandamisprogrammide kavandamisel ja 
rakendamisel, praegu ja tulevikus;

42. nõuab, et Troika annaks ülevaate käesolevast arutelust eelarve kordajate kohta ja kaaluks 
vastastikuse mõistmise memorandumite läbivaatamist hiljutiste empiiriliste tulemuste 
põhjal;
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43. tunneb eelkõige muret komisjoni aruandekohustuse parandamise pärast juhtudel, mil ta 
toimib kolmiku liikmena; nõuab, et komisjoni esindaja(d) Troikas tuleks enne ülesannete 
täitma asumist Euroopa Parlamendis ära kuulata ning kohaldada nende suhtes regulaarset 
aruandluskohustust Euroopa Parlamendile;

44. kutsub üles eurorühma otsustusprotsessi ümberhindamisele, mille käigus muudetakse 
vastastikuse mõistmise memorandumites ELi ja IMFi finantsabi saavad liikmesriigid 
asjakohaselt demokraatlikult vastutavateks nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil; kutsub 
üles välja töötama Euroopa suuniseid, et kehtestada ja tagada asjakohane demokraatlik 
kontroll riiklikul tasandil rakendatud meetmete üle;

45. on arvamusel, et on võimalus muuta aluslepingut, mis võimaldaks laiendada Euroopa 
Liidu toimimise lepingu 143. artikli kohaldamisala kõigile liikmesriikidele, selle asemel, 
et neid piirata euroalast väljajätmisega, tuleks kaaluda nende riikide uurimise alla võtmist; 
samuti ollakse edaspidi seisukohal, et tuleks uurida võimalust muuta aluslepingut, et luua 
ühenduses alternatiiv Euroopa Valuutafondi näol alternatiivina IMF-ile; lisaks leiab, et 
EKP kaasamine abiprogrammide muudele küsimustele hinnangute andmise hulka 
praeguses Troika institutsioonilises raamistikus on läbivaatamisel, ning kohustuslik on 
IMF osalus euroala finantsabi programmides, nagu on sätestatud ESMi lepingus;

46. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa Keskpangale.
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SELETUSKIRI

Raporti üldeesmärk on hinnata Troika toimimist neljas riigis: Iirimaal, Kreekas, Küprosel ja 
Portugalis läbiviidavates programmides. Kontrollimine hõlmab järgmisi elemente: 

- Troika õiguslik alus, volitused ja struktuur;

- otsustamisprotsess institutsioonides ja seosed teiste asutustega (nt eurorühm, riikide 
rahandusministrid jne);

- demokraatlik legitiimsus; 

- otsuste „teoreetiline” alus (statistika, prognoosid, majanduskasvu ootused jne);

- Troika töö tulemused (sh uurida võimalikke rikkumisi või halduslikku omavoli). 

Kaasraportöörid sooviksid rõhutada, et see praegune raporti projekt on aluseks järgnevatele 
poliitilistele aruteludele, kõnealustesse liikmesriikidesse lähetatavatele delegatsioonidele ja 
mitmesuguste sidusrühmade ärakuulamistele 2014. aasta alguses. Raportis esitatakse ülevaade 
ajaloost ja hetkeseisust, kuid ei üritata teha lõplikke järeldusi ega anta soovitusi, mis oleksid 
siiski vajalikud, arvestades lähikuudel tehtava töö olulisust. 

Esimese sammuna saadeti 22. novembril 2013. aastal alljärgnev küsimustik ELi tasandi 
otsustajatele (A), samuti nelja asjaomase liikmesriigi valitsustele (B). Vastuseid hinnatakse 
menetluse käigus.

A. Küsimused Euroopa Komisjonile, EKP-le, IMF-ile, eurorühmale ja Euroopa 
Ülemkogule 

FINANTSABI PROGRAMMIDE KOOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE

1. Kes otsustas Teie asutuse nimel osaluse vastavalt EL, IE, PT ja CY finantsabi 
programmides? Millal need otsused tehti?

2. Milline oli Teie roll ja funktsioon finantsabi programmi läbirääkimistel ja koostamisel, 
sealhulgas poliitiliste eesmärkide ja peamiste meetmete määratlemisel, samuti nende 
rakendamisel EL, IE, PT ja CY finantsabi programmides? Milliste kriteeriumide alusel on 
reformi prioriteedid määratletud?

3. Kirjeldage üksikasjalikult võla jätkusuutlikkuse prognoosimiseks kasutatud eeldusi ja 
metoodikat (eelkõige maksumeetmete mitmekordistavat mõju) iga programmi 
käivitamisel ja programmi käigus, ning maksumeetmete kavandamist. Mis oli modus 
operandi, mille järgi programmide eelnõud vastu võeti?

4. Kas Teie käsutuses oli kogu õigeks hindamiseks ja optimaalse abi kavade koostamiseks 
vajalik teave, sealhulgas liikmesriikide statistilised andmed?

5. Kui palju on asjaomastele riikidele jäetud mänguruumi vajalike meetmete (eelarve 
konsolideerimise meetmed või struktuurireformid) kavandamise üle otsustamisel? Palun 
esitage selgitused iga riigi kohta. 
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6. Kas mõni liikmesriik (EL, IE, PT, CY) seadis vastastikuse mõistmise memorandumi 
heakskiitmise eeltingimuseks erimeetmete sätestamise nõude vastastikuse mõistmise 
memorandumi osana? Kui jah, siis palun täpsustage nende taotluste sisu. 

7. Kas mõni liikmesriik seadis vastastikuse finantsabi heakskiitmise eeltingimuseks 
programmide erimeetmete sätestamise nõude? Kui jah, siis kes nõudsid ja mida iga 
programmi raames nõuti?

8. Mil määral oli eurorühm seotud programmikavade üksikasjadega? Palun kirjeldage 
üksikasjalikult eurorühmas toimunut, mille tulemusena otsustati sisu ja anti 
programmidele heakskiit. Kas eurorühm andis Troikas osalenud ELi läbirääkijatele 
kirjaliku volituse otsustamiseks muu hulgas eesmärkide ja prioriteetide üle? 

9. Kuidas ja millal esitas Troika aruande eurorühmale / majandus- ja rahanduskomiteele?

10. Kas ESMil on finantsabi programmide läbirääkimistel ja koostamisel mingi roll? Kui jah, 
siis kui suures ulatuses?

PROGRAMMIDE TOIMIMINE

11. Kas olete seisukohal, et kõik konsolideerimise meetmed / struktuurireformid tagasid 
võrdse kokkuhoiu / jagamise kodanike seas ning era- ja avalikus sektoris? Palun selgitage. 

12. Palun kirjeldage Troika institutsioonidevahelise koostöö kvaliteeti kohapeal. Milline oli 
vastavalt komisjoni, EKP ja IMFi roll toimingutes? Kuidas Troika esitab/rakendab 
meetmeid või otsuseid?

13. Milline oli komisjoni ja Troika poolt 2011. aastal käivitatud valitsustevahelise töörühma 
koosmõju? 

14. Kuidas sujub koostöö riiklike asutustega? Millises ulatuses on asjaomased liikmesriigid 
otsustusprotsessi kaasatud? 

15. Kes võtab vastu lõpliku otsuse konkreetsete meetmete kohta, mis võetakse asjaomastes 
liikmesriikides?

16. Mitu korda esinesid Troika esindajad riikide parlamentides? Kas arvate, et rakendatud 
meetmetele on asjakohane demokraatlik vastutus ja legitiimsus tulnud kasuks? 

17. Kas kokkulepitud programme rakendati korrektselt ja õigel ajal? Kui ei, siis millised olid 
põhjused ja millised olid tagajärjed programmide tõhususele ning millised olid 
kõrvalmõjud?

18. Mitmest riigisisese õiguse rikkumisest, mis seisnevad vastastikuse mõistmise 
memorandumist tulenevate otsuste õiguspärasuse vaidlustamises, olete teadlik iga riigi 
kohta? Kas komisjon ja EKP hindasid liikmesriikidega konsulteeritud meetmete vastavust 
ja kooskõla aluslepingutes viidatud ELi põhiõigustest tulenevate kohustustega?

19. Kas olete rahul programmi eesmärkide ja tulemuste tõhususega igas riigis?
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20. Kas programmide ajal ilmnenud välised tegurid mõjutavad tulemusi?

21. Kuidas mõjutas määruse (EL) nr 472/2013 jõustumine programmide rakendamist? Palun 
täpsustage, kuidas ja millises ulatuses on määruse sätteid rakendatud.

22. Mis oleks Teie arvates juhtunud programmiga hõlmatud riikides, kui EL ja IMF ei oleks 
neile andnud rahalist abi?

23. [EKP] – Kas teie arvates on erakorralise likviidsusabi andmise programmi igas riigis 
õigesti rakendatud? Palun selgitage oma vastust.

24. [EKP] – Kas kõik EKP nõukogu liikmed toetasid kõiki programme kõikides riikides? 
Palun selgitage võimalikke kõrvalekaldeid. 

25. Milliseid meetmeid on võetud, et vältida huvide konflikte EKP kui liikmesriikide 
rahalistes raskustes pangandussüsteemi võlausaldaja funktsiooni täitmisel?

26. [EKP] – Ajakirjandusse lekitatud teave viitab sellele, et EKP saatis programmi riikidele 
kirju, nõudes reforme ja esitades tingimusi, vastutasuks likviidsustoetuse ja 
avaturutehingute eest. Kas saadeti selliseid kirju? Kui jah, siis kellele, miks ja mis oli 
nende sisu? 

27. [IMF] – Kas kõik EKP nõukogu liikmed toetasid kõiki programme kõikides riikides? 
Palun selgitage võimalikke kõrvalekaldeid. 

28. [COM] – Kas asjaomasest riigist lähetatud eksperdid olid kohapeal? Kui jah, siis kuidas 
tagasite nende sõltumatuse? Oma vastuses arvestage, et ükski asjaomase riigi ametiisik ei 
olnud kaasatud oma riigi probleemide lahendamisele IMFis.

29. Milliste kriteeriumide alusel valiti ettevõtted finantseerimisasutuste 
auditeerijateks/nõustajateks liikmesriikide programmis? Kas viidi läbi avaliku pakkumise 
menetlus? Kui ei, siis miks?

B. Finantsabi programmi raames liikmesriikidele saadetud küsimustik

1. Kui see on asjakohane, miks otsustas Teie riik taotleda finantsabi programmi?

2. Milline oli Teie roll ja funktsioon finantsabi programmi läbirääkimistel ja kavandamisel 
oma riigis?

3. Milline oli liikmesriigi parlamendi roll vastastikuse mõistmise memorandumi üle 
toimuvatel läbirääkimistel? Kuidas esitas valitsus teksti parlamendile? Kuidas võttis 
parlament vastu vastastikuse mõistmise memorandumi lõplikul kujul? Kas 
sotsiaalpartnerid osalesid vastastikuse mõistmise memorandumi arutelus?

4. Kui suur oli Teie mänguruum vajalike meetmete (eelarve konsolideerimise meetmed või 
struktuurireformid) kavandamise üle otsustamisel? Palun selgitage. 

5. Kas olete seisukohal, et kõik konsolideerimise meetmed / struktuurireformid tagasid 
võrdse kokkuhoiu / jagamise kodanike seas? Palun selgitage. 
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6. Palun kirjeldage oma asutuste ja Troika kohapealsete asutuste vahelise koostöö kvaliteeti. 

7. Kuidas mõjutas määruse (EL) nr 472/2013 jõustumine programmide rakendamist? Kas Te 
kasutasite määruse sätteid, eriti artikli 7 lõiget 11? Kui ei, siis miks?

8. Mitmest riigisisese õiguse rikkumisest, mis seisnevad vastastikuse mõistmise 
memorandumist tulenevate otsuste õiguspärasuse vaidlustamises, olete teadlik oma riigi 
kohta?

9. Kas olete rahul programmi eesmärkide ja tulemuste tõhususega oma riigis?


