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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta majanduskasvu 
analüüsi kohta
(2012/2256(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225 ja eriti artikleid 9 ja 151 ning 
artikli 153 lõike 1 punkti e,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2012. aasta kohtumise järeldusi,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti artiklit 136 koos artikli 121 
lõikega 2,

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatist 2013. aasta majanduskasvu 
analüüsi kohta (COM(2012)0750),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et euroala tervikuna teeb läbi W-kujulist langust;

B. arvestades, et kriis on miljonite eurooplaste eludele avaldanud hävitavat mõju, nagu 
tõendab tööhõive ametlik statistika: ELis on 2008. aastast alates kaotanud töö juba üle 
8 miljoni inimese; tööta on praegu enam kui 25 miljonit inimest, kellest ligi 11 miljonit on 
töötud olnud kauem kui aasta; töötus mõjutab ligi 10 miljonit noort; ainuüksi eelmisel 
aastal kaotas 2 miljonit inimest töö;

C. arvestades, et tuleks meelde tuletada, et 2007. aastal, kui kriis algas, püsis euroala 
keskmine eelarvepuudujääk 0,6% juures ja liikus tasakaalu suunas;

D. arvestades, et paljudes liikmesriikides alates 2009. aastast esinenud eelarvepuudujäägi ja 
riigivõla suurenemise on vallandanud valitsuste reaktsioon kriisile Euroopa antitsükliliste 
meetmete puudumise tõttu;

E. arvestades, et 2010. ja 2011. aasta statistika näitab selgelt, et tehtud poliitikavalikud 
andsid 2010. aasta mõõdukale taastumisele tagasikäigu, mis oli eelarvepoliitika ennatliku 
ja ulatusliku konsolideerimise tulemus, mille pärssiv mõju liikmesriikides ikka veel 
valitseb;

F. arvestades, et komisjoni prognoose 2012. aastaks on järk-järgult vähendatud 1,8%-lt 
2011. aasta kevadel –0,4%ni 2012. aasta sügisel; arvestades, et sügiseses prognoosis näeb 
komisjon 2013. aastaks ette vaid 0,1% SKP kasvu; arvestades, et 2013. aasta prognoosi 
täpsuse suhtes on tõsiseid kahtlusi, kuna tõenäoliselt põhinevad need alahinnatud 
fiskaalkordajal ja alahindavad seega praeguse eelarvepiirangu negatiivset mõju 
majanduskasvule;
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G. arvestades, et fiskaalkordajate suurus võib majanduslikult rasketel aegadel olla 2–3 korda 
suurem kui tavapärases majandusolukorras, mil SKP lõhe on nullilähedane;

H. arvestades, et samaaegne konsolideerimine peaaegu kogu ELis suurendas ka 
fiskaalkordajat euroalal tervikuna ja selle mõju võimendasid väga avatud Euroopa 
majandused siseturul;

I. arvestades, et kõik liikmesriigid kannatavad oma eelarve konsolideerimise ja teiste 
liikmesriikide samal ajal tehtud kiire konsolideerimise tagajärjel;

J. arvestades, et eelarve konsolideerimise strateegia vähendab tunduvalt nõudlust, palkasid ja 
hindasid, suurendades samal ajal töötust;

K. arvestades, et Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hiljutised uuringud näitavad, et 
järkjärguline ja sujuv eelarve konsolideerimine on eelistatud võrreldes riigi rahanduse 
tasakaalutuse liiga kiire ja järsu vähendamise strateegiaga;

L. arvestades, et 2011. aasta makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabel 
näitab ülisuurt tasakaalustamatust ELis, eriti euroalal; jooksevkonto saldo (% SKPst) 
kolme aasta keskmine näitab suurt ülejääki vaid kolmes riigis (Luksemburgis ja 
Madalmaades +7,5 ning Saksamaal +5,9), samal ajal on see enamikus teistes riikides 
negatiivne;

M. arvestades, et see näitab, et siseturust ja ühisrahast saadav kasu on majandustes jaotunud 
väga ebaühtlaselt, vähendades nõrgemate riikide tegutsemisvõimalusi kriisile 
reageerimisel;

N. arvestades, et mitmes liikmesriigis võetud kokkuhoiumeetmed on saavutanud 
enneolematu ulatuse: Kreeka eelarvepositsioon 2010–2012 ulatub 18 punktini SKPst, 
Portugalil, Hispaanial ja Itaalial vastavalt 7,5, 6,5 ja 4,8 punktini SKPst, seejuures ei ole 
olulisi märke majanduse ja eelarveseisundi paranemisest ja esinevad sotsiaalsed raskused, 
seetõttu on vaja elluviidud poliitikat uuesti hinnata;

O. arvestades, et riikide intressimäärad erinevad euroalas enneolematult ja püsivad teatud 
liikmesriikides jätkusuutmatul tasemel;

P. arvestades, et eelarveülejäägiga riikidel oleks pidanud paluma jagada tasakaalustamisega 
seotud koormust, ergutades sisenõudlust eelkõige palkade tasakaalustamise teel;

Q. arvestades, et komisjon ei ole suutnud veenvalt põhjendada, et rakendatud poliitikavalikud 
annavad aja jooksul tulemusi ning avaldavad ühiskonnale mõju õiglasel ja vastuvõetaval 
viisil;

R. arvestades, et erasektorile laenamine jääb madalale tasemele ja erasektori krediidivood 
vähenevad;

S. arvestades, et maksumaksjate suutlikkus anda oma panus on mitmes liikmesriigis 
ammendunud; arvestades, et Euroopa varimajandus moodustab hinnanguliselt 22,1% kogu 
majandustegevusest ja sellest tulenevalt jääb igal aastal saamata umbes ühe triljoni euro 
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väärtuses makse;

T. arvestades, et 2013. aasta majanduskasvu analüüsi eesmärk on seada majanduslikud ja 
sotsiaalsed prioriteedid 2013. aastaks;

U. arvestades, et eelarvedistsipliini sammast tuleks arendada koos solidaarsuse ja 
demokraatia sambaga;

1. tervitab asjaolu, et 2013. aasta majanduskasvu analüüsis leitakse, et kasv on vajalik kriisist
väljumiseks, kuid avaldab kahtlust, kas positiivsed paranemismärgid, mida komisjon näeb, 
on täpsed; hoiatab järgmise aasta jooksul majandustegevuse jätkuva piiramisega kaasneva 
riski eest, mis tuleneb euroalas tehtud oluliste ja samaaegsete protsükliliste eelarvekärbete 
negatiivsest koosmõjust;

2. kutsub komisjoni üles tõsiselt uurima võimalust hajutada eelarve kohandamine pikemale 
ajavahemikule, tagades nii ajutise täiendava liikumisruumi kasvu elavdamiseks nii kiiresti 
kui võimalik;

3. kutsub komisjoni üles tunnistama valdava poliitilise kursi ennasthävitavat olemust ning 
muutma oma poliitilisi soovitusi järgmiseks aastaks vastavalt iga-aastasele majanduskasvu 
analüüsile;

4. avaldab veendumust, et fiskaalkordaja suuruse üle peetud hiljutisele arutelule, mis nimelt 
järgnes Rahvusvahelise Valuutafondi selleteemalisele analüüsile fondi viimases aruandes 
„World Economic Outlook” („Maailma majanduse väljavaade”), omistab komisjon liiga 
vähe tähtsust, samas kui sel teemal on kujunemas üldine üksmeel majanduskirjanduses 
toodud hiljutiste teoreetiliste ja empiiriliste tööde põhjal; peab seda küsimust poliitiliste 
otsuste puhul keskseks, kuna valed fiskaalkordajad võivad tuua kaasa ulatuslikke poliitilisi 
vigu; seetõttu kutsub komisjoni üles kiiresti laskma sõltumatutel asutustel põhjalikult ja 
süstemaatiliselt ning regulaarselt kontrollida komisjoni makromajanduslikku 
modelleerimist ja prognoosimist;

5. tervitab asjaolu, et komisjon tunnistab ülemäärase eelarvepuudujäägi kaotamise tähtaja 
„võimaliku” kohandamise õigustatuks, järgides täielikult stabiilsuse ja kasvu pakti sätteid 
ja sisu; on siiski seisukohal, et komisjoni tunnistus on juba hilinenud;

6. kutsub komisjoni üles hindama liikmesriikide olukorra ümber nende ees seisvate erandlike 
asjaolude kontekstis – „[liikmesriigi] kontrollile mittealluv erakorraline sündmus, mis 
avaldab tõsist mõju valitsemissektori finantsseisundile, või tõsine majandussurutis 
vastavalt stabiilsuse ja kasvu pakti läbivaadatud versioonile […]”;

7. kutsub komisjoni ja nõukogu üles soodustama konsolideerimist erandlikel asjaoludel 
kujunenud ülemäärase eelarvepuudujäägiga liikmesriikides, tagades samal ajal, et „iga-
aastased eelarve-eesmärgid […] on kooskõlas tsükliliselt korrigeeritud eelarveseisundi 
minimaalse aastase paranemisega vähemalt 0,5 % SKPst (v.a ühekordsed ja ajutised 
meetmed), et tagada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimine soovituses kehtestatud 
tähtaja jooksul”, nagu on sõnastatud stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavates sätetes;

8. kutsub komisjoni ja nõukogu üles tasakaalustama avaliku sektori tõhusa investeerimise 
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vajadusi eelarvedistsipliini eesmärkidega, kohandades avaliku sektori 
investeerimisprogramme stabiilsus- ja lähenemisprogrammide hindamistes ja ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlemises;

9. kutsub komisjoni üles kiiremas korras looma kava, mis tagaks eelarvedistsipliini tegurite 
paralleelsuse ning millele järgnevad konkreetsed ettepanekud liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse ja demokraatliku legitiimsuse kohta osana institutsioonidevahelisest 
kokkuleppest Euroopa poolaasta kohta;

10. kutsub komisjoni ja nõukogu üles oluliselt parandama riigipõhiste soovituste kvaliteeti, 
riigi eripäraga arvestamist ja adekvaatsust, eelkõige makromajandusliku 
tasakaalustamatuse asjatundliku tõlgendamise kaudu;

11. palub liikmesriikidel kiiremas korras kokku leppida mitmeaastases finantsraamistikus, et 
kinnitada selle rolli väga vajalike investeeringute allikana;

12. palub komisjonil ja nõukogul läbi vaadata soovitatud eelarve kohandamise poliitika alati, 
kui majandused satuvad surutisse, et tagada sotsiaalse heaolu minimaalne tase, põhilised 
tööõigused ja vältida tagasilanguse spiraali; kutsub komisjoni ja nõukogu üles esitama 
liidu õigusakti ettepaneku sotsiaalkaitse ja minimaalsete sotsiaalstandardite kohta;

13. kutsub komisjoni üles esitama tervikliku lähenemisviisi kasvu edendamiseks, mis peaks 
sisaldama tõelist Euroopa tööstuspoliitikat ja tagama, et Euroopa kasutab 
väliskaubandussuhetes kogu oma jõudu ja mõjuvõimu; kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral ära kasvuvõimalused, mis tulenevad kauplemisest kolmandate riikidega, ning 
panema aluse vastastikkusele ning õiglasele kaubandusele; kutsub komisjoni üles lisama 
kaubanduslepingutesse konkreetsed sotsiaalklauslid vastavalt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni tööstandarditele;

14. rõhutab, et liikmesriikide eesmärgistatud tegevusest – vajalikus tempos – riigi rahanduse 
alal hoidmiseks on kasu ainult siis, kui makromajanduslikku tasakaalustamatust 
vähendatakse sümmeetriliselt;

15. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kiiresti tegutsema, et anda tõeline sisu ja tõhusus 
majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppele, nagu lepiti kokku Euroopa 
Ülemkogus 28.–29. juunil 2012;

16. kutsub komisjoni üles esitama konkreetsed ettepanekud maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastase võitluse tugevdamiseks, sealhulgas seoses kolmandate 
riikidega, kuna see on vajalik vahend eelarvepositsiooni õiglasemaks jaotamiseks ja 
liikmesriikide tulude suurendamiseks;

17. kutsub komisjoni ja nõukogu üles looma kiiresti sobivad mehhanismid riigivõla ühiseks 
haldamiseks, et kergendada mitme liikmesriigi võlakoormust ja luua tulevikuks 
tingimused ühiseks emissiooniks, mis piirab riigi finantseerimiskulude lahknevust;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA: ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED 
TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

SOOVITUS 1: ALTERNATIIVNE STRATEEGIA
Euroopa Parlament on seisukohal, et majanduskasvu analüüsil põhinevate, Euroopa 
Ülemkogus heakskiidetavate poliitiliste juhiste eesmärk peaks olema järgmine.
Komisjon ja nõukogu peaksid vastu võtma uue kuuepunktilise alternatiivse strateegia, nagu 
on järgnevalt esitatud.
1. Eelarve konsolideerimist peaks edasi lükkama ning hajutama, võttes nõuetekohaselt 
arvesse kehtivaid ELi eelarve-eeskirju. Selle asemel et konsolideerida eelarvet kogu euroalas 
ligikaudu 130 miljardi euro ulatuses, annaks ainuüksi rohkem tasakaalustatud eelarve 
konsolideerimine (0,5 punkti SKPst) 2013. aastaks enam kui 85 miljardi euro suuruse 
konkreetse varu vastavalt aluslepingutele, stabiilsuse ja kasvu paktile ning samuti 
fiskaalkokkuleppele. Piisab vaid konsolideerimise edasilükkamisest ja lõhe ületamisest, et 
euroala keskmist kasvu ajavahemikul 2013–2017 parandada 0,7 punkti võrra aastas.

2. Lõppema peavad spekulatsioonid liikmesriikide riigivõla üle. Euroopa 
stabiilsusmehhanismi peab võimalikult kiiresti lisama ühenduse haldusstruktuuri, kasutades 
Euroopa Keskpanka kaitsemehhanismina.
3. Püsivale ja kauakestvale kumulatiivsele tasakaalustamatusele, mis on kogu ühisraha 
kehtimise aja jooksul suurenenud erinevates majandustes avaldunud ühise poliitika 
asümmeetrilise mõju tõttu, peab pöörama piisavalt tähelepanu konkreetsete 
lähenemisvahendite abil, et ergutada mahajäänud majanduste konkurentsivõimet, eelkõige 
luues juurde tingimusi kasvu ergutavate investeeringute tegemiseks sellistes majandustes. 

4. Euroopa Investeerimispank peab oluliselt rohkem laene andma ning kasvama peavad ka 
muud meetmed (eriti struktuurifondide ja projektivõlakirjade kasutamine), et edendada 
tegelikult Euroopa Liidu majanduskasvu kava. Majanduskasvu ja töökohtade loomise 
kokkuleppe peab kiiresti ellu viima konkreetsete investeeringutena. 

5. Rakendama peab seadusandlikke algatusi ja poliitikainstrumente, et taastada 
krediidivoog reaalmajandusse. Ettevõtetel, eriti VKEdel, peab olema juurdepääs rahastamisele 
ja sellise rahastamise tingimused peaksid olema siseturul ja eriti euroalal sarnased. 
6. Majanduspoliitika tiheda koordineerimise eesmärk peab olema sisemise 
tasakaalustamatuse vähendamine ELis ja eelkõige euroalal. Kohandamine ei tohi tugineda 
ainuüksi eelarvepuudujäägiga riikidele. Eelarve ülejäägiga riigid peavad samuti võtma 
meetmeid, et ergutada oma sisenõudlust, ja võtma vastavalt vastu komisjoni soovitusi.

SOOVITUS 2: DEMOKRAATLIK KONTROLL JA LEGITIIMSUS
Euroopa Parlament on seisukohal, et majanduskasvu analüüsil põhinevate, Euroopa 
Ülemkogus heakskiidetavate poliitiliste juhiste eesmärk peaks olema järgmine.
Euroopa Parlament kordab vajadust kaasata majanduspoliitika koordineerimisse ja iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi täielikult parlament kui ainus riikideülene Euroopa institutsioon, 
millel on valimiste kaudu saadud legitiimsus.
Euroopa Parlament tuletab meelde, et parlamenti peab tunnustama sobiva Euroopa 
demokraatliku foorumina, mis annab üldise hinnangu Euroopa poolaasta lõpul; on veendunud, 
et tunnustamise märgiks peaksid ELi institutsioonide esindajad ja protsessi kaasatud 
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majandusorganid andma Euroopa Parlamendile teavet, kui esitatakse vastav taotlus; parlament 
soovib tungivalt, et EP demokraatlik kontroll nähtaks ette institutsioonidevahelises 
kokkuleppes Euroopa poolaasta kohta.

SOOVITUS 3: MAKSUDEST KÕRVALEHOIDUMISE VÄLTIMINE 
Euroopa Parlament on seisukohal, et iga-aastasel majanduskasvu analüüsil põhinevate, 
Euroopa Ülemkogus heakskiidetavate poliitiliste juhiste eesmärk peaks olema järgmine.
Järjepidevalt usaldusväärseid allikaid kasutades hinnatakse, et maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise maht Euroopa Liidus ulatub ühe triljoni euroni aastas. Nii 
maksustamise vältimise kui ka maksudest kõrvalehoidumisega on võimalik võidelda ainult 
siis, kui liikmesriigid on valmis järjepidevalt rakendama meetmeid, mis toetuvad järgmisele:
riigipõhine aruandlus, ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas, põhjalik 
raamatupidamisreform, muutus ettevõtte raamatupidamise avalikustamises seoses 
maksustamisega, rohkem investeeringuid maksuaudiitoritesse ning Euroopa Liidu hoiuste 
intresside maksustamise direktiivi ajakohastamine ja selle reguleerimisala laiendamine.

Komisjon esitas tegevuskava seoses maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksuparadiisidega; liikmesriigid peavad uue kava üksmeelselt vastu võtma, leppides kokku 
kaugeleulatuvas, ent samas realistlikus eesmärgis: vähendada maksutulupuudujääki 
2020. aastaks poole võrra. Selle eesmärgi poole liikudes saavutaksid liikmesriigid järk-järgult 
uut maksutulu, tõstmata maksumäärasid mitmesaja miljardi euro ulatuses aastas.
Komisjon ja nõukogu peavad tegelema järgmise viie peamise küsimusega:

1. Raamatupidamiseeskirjade ja ettevõtte raamatupidamise avalikustamise reformimine.
2. Euroopa Liidu hoiuste intresside maksustamise direktiivi ajakohastamine ja 
reguleerimisala laiendamine.
3. Kohustusliku ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi tagamine.

4. Riigipõhise aruandluse kasutuselevõtt piiriülestes ettevõtetes.
5. Äriregistrite ja väärtpaberiregistrite reguleerimise tõhustamine.

Need sammud peavad sisaldama ka kogu ELi hõlmavaid lepinguid peamiste ELi 
mittekuuluvate riikidega, kes pakuvad finantseerimisasutustele platvorme, mis hõlbustavad 
Euroopa Liidus, näiteks Šveitsis, maksupettust ja maksudest kõrvalehoidumist.
On ülitähtis, et komisjon suhtleb ELi mittekuuluvate riikidega kogu ELi nimel ega jäta 
kahepoolsetes lepingutes osalemise initsiatiivi üksikute riikide kanda. Just EL peab juhtima 
G20 ja seejärel G8 kohtumisel arutelu maksuparadiiside vastase võitluse üle.


