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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta
(2011/2071(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 121, 126 ja 148 ja ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust käsitlevat protokolli (nr 12); 

– võttes arvesse komisjoni 12. mai 2010. aasta teatist „Majanduspoliitika koordineerimise 
edendamine” (KOM(2010)0250) ning 30. juuni 2010. aasta teatist „Majanduspoliitika 
parem koordineerimine aitab suurendada stabiilsust, elavdada majanduskasvu ja luua 
enam töökohti – ELi majandusjuhtimise tõhustamise hoovad” (KOM(2010)0367);

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 15. veebruari 2011. aasta ja 7. 
septembri 2010. aasta järeldusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 50;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et kriis ja konkurentsivõime erinevuste suurenemine pärast euro käibelevõttu 
on toonud selgelt esile, et EL peaks tõhustama majanduspoliitika koordineerimist ja 
parandama järelevalvet eelarve üle; 

B. arvestades, et parlamendi heakskiit riigieelarvele on üks demokraatia alustalasid;

C. arvestades, et riikliku majanduspoliitika tõhusus, mis põhineb paremal koordineerimisel, 
sõltub selle poliitika demokraatlikust legitiimsusest parlamendi tasandil;

D. arvestades, et Euroopa poolaasta sunnib uuesti läbi vaatama komisjoni ja nõukogu 
parlamentaarse kontrolli mehhanismid;

E. arvestades, et ainult valitsustevaheline koordineerimissüsteem ei oleks piisav 
valdkondades, mis eeldavad liidu koordineeritud tegevust; 

F. arvestades, et Euroopa poolaasta läbiviimine toob kaasa muutused riiklike parlamentide 
töös; 

G. arvestades, et komisjon ei ole veel esitanud selget nägemust Euroopa poolaastast ega ole 
siiani võtnud arvesse vajadust anda uuele protsessile demokraatlik legitiimsus, eelkõige 
Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide ja sotsiaalpartnerite kaasmaise kaudu; 

H. arvestades Euroopa Parlamendi kogemust rahandusalases dialoogis, peaks ta osalema 
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majanduspoliitika väljatöötamises ja järelevalves ning järelevalves eelarve üle; 

I. arvestades igal aastal Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni korraldatud 
parlamentidevahelistest kohtumistest saadud kogemust,

Demokraatlik ja tõhus Euroopa poolaasta
1. on seisukohal, et praeguse kriisiga seoses tuleks tugevdada majandus- ja rahandusliidu 

majandussammast ja Euroopa poolaasta peaks sellele kaasa aitama;

2. on seisukohal, et Euroopa Parlamendil on põhiroll vajaliku demokraatliku legitiimsuse 
andmisel; tuletab meelde oma pädevust õigusaktide vastuvõtmisel, mida on vaja Euroopa 
poolaasta eesmärkide täitmiseks;  

3. märgib, et Euroopa poolaasta on nüüdsest iga-aastane raamistik, milles viiakse täide ja 
hinnatakse ELi 2020. aasta strateegiat, majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
tööhõivesuuniseid; rõhutab siiski, et see ei tohiks aluslepingus ette nähtud vahendeid 
asendada ega vähendada nende olulisust; palub komisjonil selgitada ja täpsustada nende 
eri vahendite kokkusobivust;

4. märgib, et majanduskasvu iga-aastane hindamine sisaldab kahte lisa, mis hõlmavad samu 
valdkondi kui tööhõivesuunised ja majanduspoliitika üldsuunised; usub seega, et nende 
suhtes tuleks kohaldada sama parlamentaarset menetlust; 

5. märgib, et iga-aastane majanduskasvu analüüs kevadise Euroopa Ülemkogu kinnitatud 
kujul annab liikmesriikidele suunised riiklike reformikavade ja stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammide väljatöötamiseks, mille põhjal komisjon koostab iga riigi jaoks 
soovitused;

6. nõuab, et seadusandliku tavamenetluse kohaselt võetaks vastu konkreetne õigusakt või 
institutsioonidevaheline kokkulepe, mis võimaldab kindlustada Euroopa poolaasta 
demokraatliku legitiimsuse ja tõhususe; 

7. soovib tugevdada dialoogi ja koostööd ELi ja liikmesriikide institutsioonide, eelkõige 
parlamentaarsete institutsioonide vahel; 

Parlament kui Euroopa poolaasta täieõiguslik osaline

8. nõuab, et komisjon võtaks igal aastal 10. jaanuariks vastu iga-aastase majanduskasvu 
analüüsi;

9. nõuab, et komisjon koostaks iga-aastase majanduskasvu analüüsi dokumendina, mille 
puhul on ette nähtud läbirääkimine parlamendiga ja mille kohta saab esitada 
muudatusettepanekuid, eristades eelkõige poliitilisi ja tehnilisi arenguid; 

10. palub komisjonil tuvastada iga-aastases majanduskasvu analüüsis selgelt liidu ja 
liikmesriikide tasandil võetud meetmed, mis soodustavad pikaajalisi investeeringuid, ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkide täitmist ja vähendavad makromajanduslikku 
tasakaalustamatust; 
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11. kutsub Euroopa poolaasta eest vastutavaid volinikke üles tulema kohe pärast iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi vastuvõtmisest komisjoni poolt seda arutama Euroopa 
Parlamendi pädevate komisjonidega;

12. kavatseb korraldada Euroopa Parlamendis igal aastal enne kevadist Euroopa Ülemkogu 
parlamentidevahelise foorumi, kuhu kogunevad Euroopa poolaasta eest vastutavate 
riiklike parlamendikomisjonide liikmed; teeb ettepaneku korraldada foorumi raames ka 
fraktsioonide ja vastutavate komisjonide koosolekuid ning ühe täiskogu istungi, mis 
võimaldab vastu võtta ühisresolutsiooni seoses kevadise Euroopa Ülemkoguga; teeb 
presidendile ülesandeks vastuvõetud resolutsiooni alusel parlamenti kevadisel Euroopa 
Ülemkogul esindada;

13. palub Euroopa Ülemkogu eesistujal tulla igal aastal täiskogu istungile arutama kevadise 
Euroopa Ülemkogu täiskogu istungi järelmeetmeid;

14. märgib, et katseaastal (2011) esitati Euroopa suunised mitmel korral kas liiga vara või 
liiga hilja, et neil oleks olnud reaalne mõju liikmesriikide eelarvealastele otsustele;

15. kutsub liikmesriikide parlamente ja valitsusi üles muutma oma ajakava ja riiklikku eelarve 
vastuvõtmise menetlust, et võtta arvesse Euroopa poolaastat, ja eelkõige arutama riiklikke 
reformikavu ja stabiilsus- ja lähenemisprogramme enne nende edastamist vastava riigi 
valitsuse poolt;

16. on seisukohal, et muudatused peaksid suurendama liikmesriikide parlamentide võimet 
riigieelarve üle järelevalvet teostada ja andma neile üldpildi, mis hõlmab ka 
majanduspoliitika koordineerimist Euroopa tasandil; 

17. palub komisjonil teha koostööd liikmesriikidega, et suurendada riigieelarve kulukirjete 
võrreldavust, hõlmates need ühtsesse nomenklatuuri, mis võimaldab hinnata nende panust 
ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmisse; 

18. kavatseb konsulteerida komisjoni ja selle teenistustega, sotsiaalpartnerite ning ekspertide 
ja spetsialistidega, et liikmesriikide esitatud dokumentidest paremini aru saada;

19. rõhutab, et liikmesriigid peavad enne aprilli lõppu esitama stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammid ja riiklikud reformikavad; märgib, et ainult väga väike osa 
dokumentidest oli 2011. aasta mai alguses kättesaadav; 

20. palub komisjonil tulla esitama oma soovitusi pärast stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
ning riiklike reformikavade analüüsimist;

21. korraldab pärast kevadist Euroopa Ülemkogu parlamentidevahelise kohtumise 
(eelarvekonverents), kuhu kogunevad nende komisjonide esimehed, kes vastutavad 
Euroopa poolaasta eest liikmesriikides ja Euroopa Parlamendis (ECON, EMPL, BUDG), 
et arutada komisjoni esitatud soovitusi;

22. palub nõukogul tulla iga aasta juulikuus ja valimiste aastal septembris põhjendama sisulisi 
muudatusi, mis ta on komisjoni esitatud soovitustes teinud;
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23. palub luba osaleda makromajanduse alases dialoogis, mida tuleb tõhustada ja muuta 
interaktiivsemaks;

24. soovib korraldada parlamendis arvamuste vahetuse nende liikmesriikide riigipeade ja 
valitsustega, kes soovivad kasutada Euroopa stabiilsusmehhanismi, enne mehhanismi 
kasutuselevõttu;

25. soovib viia sügisel läbi auditi liidu makromajandusliku olukorra kohta, toetudes 
majandusinstituutide mitmetasandilisele paneelile, et soodustada arvamuste vahetust ja 
saada enda kasutusse teistsugune eksperdiarvamus, et vahetada komisjoniga arvamusi 
enne iga-aastase majanduskasvu analüüsi koostamist; 

26. kutsub nõukogu üles esitama talle iga aasta esimestel nädalatel aruanne eelmise Euroopa 
poolaasta läbiviimise kohta; 

27. soovib näha Euroopa poolaasta eri aspekte, eelkõige eri institutsioonide rolli, mis 
vaadatakse pidevalt üle, et võtta arvesse toimunud arutelusid ja esitatud soovitusi;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Ülemkogule, liikmesriikide parlamentidele, Euroopa Keskpangale ning 
eurorühma esimehele.


