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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2012. aasta prioriteetide 
rakendamise kohta

(2012/2150(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 136 ja artikli 121 lõiget 
2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 
1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 
järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 
eelarveraamistiku nõuete kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 
1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1177/2011, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 
1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 
1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal6,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24.–25. märtsi 2011. aasta järelduste I lisa peakirjaga 
„Laiendatud Euroala pakt: Majanduspoliitika tõhusam koordineerimine konkurentsivõime 
ja lähenemise parandamiseks”7,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta teatist 2012. aasta majanduskasvu 
analüüsi kohta (COM(2010)0815),

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2012. aasta resolutsiooni panuse kohta 2012. aasta 

                                               
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 12.
2 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41.
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 8.
4 ELT L 306, 23.11.2011, lk 33.
5 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.
6 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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majanduskasvu analüüsi1,

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse euroalasse kuuluvate 
liikmesriikide majanduspoliitika üldsuuniste rakendamist (COM(2012)0301),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Austria 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Austria stabiilsusprogrammi (2011–
2016) kohta (COM(2012)0306),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Belgia 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Belgia stabiilsusprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0314),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Bulgaaria 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Bulgaaria lähenemisprogrammi 
(2012–2015) kohta (COM(2012)0302),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Küprose 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Küprose stabiilsusprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0308),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Tšehhi Vabariigi 
2012. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Tšehhi Vabariigi 
lähenemisprogrammi (2012–2015) kohta (COM(2012)0303),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Taani 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Taani lähenemisprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0304),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Eesti 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti ajakohastatud 
stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta (COM(2012)0311),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Soome 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Soome stabiilsusprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0312),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Prantsusmaa 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Prantsusmaa 
stabiilsusprogrammi (2012-2016) kohta (COM(2012)0313),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Saksamaa 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Saksamaa stabiilsusprogrammi 
(2012-2016) kohta (COM(2012)0305),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Kreeka 2012. aasta 
riiklikku reformikava (COM(2012)0307),

                                               
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0048. 
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– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Ungari 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ungari lähenemisprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0317),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Iirimaa 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Iirimaa ajakohastatud 
stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta (COM(2012)0316), 

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Itaalia 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Itaalia stabiilsusprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0318),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Läti 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Läti lähenemisprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0320),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Leedu 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Leedu lähenemisprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0319),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Luksemburgi 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Luksemburgi 
stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta (COM(2012)0315),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Malta 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Malta stabiilsusprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0321),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Madalmaade 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Madalmaade 
stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta (COM(2012)0322),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Poola 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Poola lähenemisprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0323),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Portugali 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Portugali stabiilsusprogrammi 
(2012-2016) kohta (COM(2012)0324),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Rumeenia 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rumeenia 
lähenemisprogrammi (2012–2015) kohta (COM(2012)0325),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Slovakkia 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Slovakkia stabiilsusprogrammi 
(2012–2015) kohta (COM(2012)0326),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Sloveenia 2012. 
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aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Sloveenia stabiilsusprogrammi 
(2012–2015) kohta (COM(2012)0327),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Hispaania 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Hispaania stabiilsusprogrammi 
(2012–2015) kohta (COM(2012)0310),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Rootsi 2012. aasta 
riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rootsi lähenemisprogrammi (2012–
2015) kohta (COM(2012)0328),

– võttes arvesse soovitust nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse Suurbritannia 2012. 
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Suurbritannia 
lähenemisprogrammi (2012-2017) kohta (COM(2012)0309),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja naiste õiguste 
ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et majandus-, sotsiaalsed, finants- ja riigivõlakriisid ei ole veel vaibunud;

B. arvestades, et Euroopa poolaasta kodifitseeriti 16. novembri 2011. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1175/ 2011 (Wortmann-Kooli raport);

1. väljendab heameelt komisjoni riigispetsiifiliste soovituste üle euroala jaoks; loodab, et 
need soovitused on aluseks Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel esitatavatele 
soovitustele;

2. tuletab meelde, et Euroopa poolaasta lubab eelnevat kooskõlastamist euroalal, nii 
eelarveprojektide kavade esitamise kui ka oluliste majanduspoliitika reformikavade 
läbiarutamise teel, et võtta arvesse ja vähendada liikmesriikide meetmete ülekanduvat 
mõju teistele riikidele või tervele euroalale;

3. on kindel, et kavandatavad meetmed soodustavad riigi jätkusuutlikku rahandust, 
konkurentsivõime kasvu, suuremat majanduskasvu ja tööhõive paranemist;

4. märgib, et komisjon rõhutab vajadust viia Euroopas läbi kasvu edendavaid 
struktuurireforme, et kriisiga toime tulla ja taastada ELi silmapaistev roll maailma 
majanduses; toetab komisjoni jõupingutusi makromajanduslike tasakaalunihete 
vähendamisel euroalas;

5. märgib, et enamik struktuurireforme keskenduvad vähestele valdkondadele nagu tööturud, 
maksusüsteem, pangandussektori ümberkorraldamine, põhjendamatute piirangute 
kõrvaldamine reguleeritud ameti- ja kutsealadel, teatud tegevusvaldkondade 
liberaliseerimine, riiklike kulutuste tõhususe ja kvaliteedi parandamine, ebavajalike 
valitsustasandite vältimine, maksudest kõrvalehoidmisega võitlemine ning hüpoteegi ja 
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kinnisvaraturu reformimine; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon oleks oma soovitustes selgem ning jälgiks varem antud 
soovituste järgimist, sh selgitaks üksikasjalikumalt ja hindaks selliseid juhtumeid, kus 
komisjon arvab, et riik on ainult osaliselt soovitusi järginud;

7. julgustab liikmesriike rangelt järgima stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirju, mida on 
muudetud majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku ettepaneku paketiga, et 
muuta riigi rahandus paindlikumaks ja tagada, et Euroopa majandus muutuks 
jätkusuutlikumaks ja väheneks pangandussektori surve; loodab, et komisjon ja nõukogu 
kohaldavad neid eeskirju rangelt; on kindlal arvamusel, et eelarvedistsipliini ja 
eelarveasutusi tuleks tugevdada nii riiklikul kui ka riiklikust tasandist allpool oleval 
tasandil, ning et valitsemiskulutused tuleks suunata pikaajalistesse investeeringutesse, mis 
toetaksid jätkusuutlikku majanduskasvu; 

8. väljendab heameelt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse lõpetamise üle paljude 
liikmesriikide puhul; loodab, et lähitulevikus saab lõpetada rohkem menetlusi;

9. väljendab heameelt selle üle, et üha suurem arv majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 
koordineerimise ja juhtimise lepingule allakirjutanud 25 liikmesriigist on selle 
ratifitseerinud; nõuab tungivalt, et kõik teised liikmesriigid lepingu võimalikult kiiresti 
ratifitseeriksid; väljendab heameelt Iirimaa referendumi positiivse tulemuse üle selle 
lepingu kohta;

10. kutsub kõiki osapooli tungivalt üles kiiresti nõustuma kahe seadusandliku ettepaneku 
paketiga, et täiendada kaasotsustamismenetluse alusel vastu võetud kehtivaid õigusakte; 
kutsub kõiki osapooli tungivalt üles mitte nõrgestama nõukogu järeldusi varsti pärast 
nende vastuvõtmist;

11. kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja riikide esindajate vahelise seni peetud 
majandusdialoogi ja soovib pidada edasisi dialooge;

12. rõhutab vajadust tugevdada eurorühma töömeetodeid;

13. kordab oma üleskutset võtta meetmeid, et parandada finantssüsteemi stabiilsust euroalas;

14. tuletab meelde, et komisjoni soovitused annavad panuse Euroopa Ülemkogu kevadisse 
kohtumisse, ja et see menetlus ei ole seadusandlik;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
liikmesriikide valitsustele ja Euroopa Keskpangale.


