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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2013. aasta prioriteetide 
rakendamise kohta

(2013/XXXX(INI)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2012. aasta prioriteetide rakendamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14–15. märtsi 2013. aasta kohtumise järeldusi,

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

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

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

– 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 kohta,

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

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

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende 
ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 473/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala 
liikmesriikide üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse 
tagamisel,

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatist 2013. aasta majanduskasvu 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0408
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analüüsi kohta (COM(2012)0750),

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2013. aasta resolutsiooni 2013. aasta majanduskasvu 
analüüsi täiendamise kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga ,,ELi õiguskaitse tulemustabel. Tõhusa õiguskaitse ja 
majanduskasvu edendamise vahend” (COM(2013)0160),

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2013. aasta teatisega kaasasolevat 2013. aasta 
riigipõhiste soovituste eelnõu pealkirjaga „2013. aasta Euroopa poolaasta: riigipõhised 
soovitused. Euroopa kriisist väljaaitamine” (COM(2013)0350), 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogu 29. mai 2013. aasta soovituse kohta, mis 
käsitleb euroalasse kuuluvate liikmesriikide majanduspoliitika üldsuuniste rakendamist, 
(COM(2013) 0379) ning komisjoni 29. mai 2013. aasta ettepanekut üksikutele Euroopa 
Liidu liikmesriikidele,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et majandus-, sotsiaal-, finants- ja riigivõlakriis ei ole veel vaibunud ning 
tasakaalustatum ja integreeritum majandus- ja rahaliit jääb saavutamata eesmärgiks; 

B. arvestades, et komisjoni riigipõhised soovitused sisaldavad mõningaid kasulikke arusaamu, 
kuid tervik ei ole veenev poliitiliste ettekirjutuste tasakaalu seisukohalt kõigis 
poliitikavaldkondades;

C. arvestades, et paljudes valdkondades on vaja kiirelt tegutseda, muu hulgas taastada laenud 
reaalmajandusele ja VKEdele, võidelda maksupettuse ja agressiivse maksuplaneerimise 
vastu ning leida tõhusaid lahendusi töötusele Euroopas, seeläbi oluliselt tugevdades 
majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet;

D. arvestades, et Euroopa poolaasta majandusjuhtimise demokraatlik legitiimsus nõuab nii 
Euroopa kui ka riiklikul tasandil parlamendi eelisõigustest lähtudes tõelist ja pühendunud 
kaitset üha laieneva deparlamentiseeruva ja valitsustevahelise majanduspoliitika kultuuri 
vastu ELi tasandil;

E. arvestades, et kuna teise majanduse juhtimise paketi poolt kehtestatud uued sätted on juba 
jõustunud, on riigipõhiste soovituste tähtsus kasvanud ja riiklikud reformikavad ja 
stabiilsusprogrammid peavad olema nendega kooskõlas; 

F. arvestades, et vaatamata sellele, et rahalise abi toel töötavates riikides tuleb programmi 
soovitusi rangelt järgida, on ülejäänud liikmesriikides eelmiste riigipõhiste soovituste 
täitmise tase äärmiselt madal;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0053
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G. arvestades, et teine majanduse juhtimise pakett seab selged ühendusemeetodid 
liikmesriikidele, mis kogevad tõsiseid rahalisi raskusi või mida taolised raskused 
ohustavad;

1. kiidab heaks komisjoni tõdemuse, et edukuse tagamiseks ei pea poliitikameetmed olema 
üksnes hästi kavandatud, vaid neil peab olema ka poliitiline ja sotsiaalne toetus ja et 
Euroopa vajab peale eelarve konsolideerumise ka tegelikku majanduskasvu ning 
konkreetseid ja kiireid meetmeid lubamatult kõrge tööpuudusega tegelemiseks;

2. kiidab heaks komisjoni tõdemuse, et puudujäägiga riigid peavad suurendama oma 
konkurentsivõimet ja et ülejäägiga riigid peavad suurendama nõudlust ning et selleks on 
vaja valitsev poliitikahoiak põhjalikult läbi vaadata; 

3. soovitab tungivalt komisjonil ja nõukogul vältida ühetaolist lähenemisviisi riigipõhiste 
soovituste vastuvõtmisel ning tagada, et soovitused oleksid viimistletud vastavalt 
riiklikele eripäradele ja vastaksid asjakohase liikmesriigi nõuetele; 

4. tunneb heameelt, et komisjoni soovitused ei ole suunatud üksnes liikmesriikidele, vaid ka 
euroalale tervikuna; siiski peab kahetsusväärseks, et liikmesriikidele antud soovitustes ei 
arvestata piisavalt, eriti euroalal, ELi majanduse vastastikuse sõltuvusega või kogu 
häiremehhanismi aruande informatsiooniga;

5. kutsub üles põhjalikumalt uurima, mis põhjustab ühisraha toimimisest tulenevaid suuri 
sisemisi erinevusi liikmesriikide konkurentsivõimes ja majandustulemustes ja eriti ühise 
poliitika asümmeetrilist mõju;

6. kutsub üles arukalt hindama „aeglase taastumise” kasvuprognoose, sest eelnevaid 
komisjoni prognoose on järjest vähendatud ja soovitab vaadata lähemalt kaubanduses, 
praegustes kontojääkides ja eelarvepuudujääkides tuvastatud paranemise jätkusuutlikkust;

7. kiidab heaks komisjoni tõdemuse, et Euroopa konkurentsivõime ei saa põhineda ega ka 
põhine üksnes kuludel ning et oluline on suurendada tootlikkust, investeeringuid 
haridusse, teadusuuringutesse, innovatsiooni ja ressursitõhususse kooskõlas strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidega; avaldab kahetsust edusammude puudumise üle strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel; kutsub üles eespool tunnistatut adekvaatselt 
kajastama puudujäägiga riikide riigipõhistes soovitustes, sest tegemist on liikmesriikidega, 
mis vajavad hädasti konkurentsivõime tõusu; 

8. avaldab kahetsust 2012. aasta juunis sõlmitud 120 miljardi euro suuruse majanduskasvu ja 
töökohtade loomise kokkuleppe puuduliku täitmise, 2012. aasta novembris algatatud 
projektivõlakirjade algatuse puuduliku täitmise ja Euroopa Investeerimispanga 
180 miljardi euro suuruse lisainvesteeringu (pärast 8. jaanuaril 2013. aastal kinnitatud 
sissemakstud kapitali toel 10 miljardi euro võrra kasvanud EIP) vähese täitmise üle; 
kutsub nõukogu ja komisjoni üles kiiremas korras uurima takistusi, mis tõkestavad nende 
algatuste täismahus täitmist;

9. kutsub komisjoni üles kiiremas korras esitama seadusandlikku algatust uuteks rahalisteks 
stiimuliteks, mis toetaksid liikmesriikide struktuurireformi täitmist, sealhulgas 
ühendusemeetodil põhinevaks lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendiks, mis 
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oleks esimeseks sammuks Euroopa finantssuutlikkuse suunas; 

10. kutsub komisjoni üles lisama lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi rahalise 
toetuse mahtu struktuurireformidesse valdkondades, mis blokeerivad majanduse 
dünaamilisust ja tõhusust, nagu reformidesse riiklikes õigussüsteemides, mida tehniliselt 
toetab ELi õiguse tulemustabel;

11. tunneb heameelt, et komisjon kasutab manööverdamisruumi, mida pakkus täiendatud 
stabiilsuse ja majanduskasvu pakt, ülemäärase eelarvepuudujäägi parandamise seitsme 
protseduuri tähtaegade pikendamiseks; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama, et 
eelarve kohandamiskava sisu ja graafik võetaks vastu vastavalt iga riigi eripäradele, eriti 
puudujäägiga riikide puhul, lisama eelpool mainitud manööverdamisruumi ja 
struktuurfondide täieliku kasutamise, kindlad ja jätkusuutlikud struktuurfondid ja 
konkurentsivõime tõstmiseks hädavajalike investeeringute tuvastamise (nimelt 
riigipõhistes soovitustes); kutsub komisjoni üles selgitama kiiremas korras viise, kuidas 
kohandada teatud tingimustel ühekordseid avalikke investeerimisprogramme tõestatud 
mõjul riigi rahanduse jätkusuutlikkusele; 

12. kiidab heaks komisjoni avalduse, et ülejäägiga riikidel on oma osa käesoleva kriisi 
ületamisel ja seda mitte üksnes maksude vähendamise ja sotsiaalkindlustusse panustamise 
kaudu, vaid ka palkade arendamisel jätkusuutliku riigisisese nõudluse tõstmiseks ja uute 
investeerimisvõimaluste edendamiseks; rõhutab selliste tegevuste positiivsete 
kõrvalmõjude tähtsust kogu ELis;

13. soovitab tungivalt komisjonil arendada välja tõeline Euroopa tööstuspoliitika ja sidus 
Euroopa väliskaubanduspoliitika, mis põhineks vastastikkusel ja jagatud 
miinimumnõuetel, eriti sotsiaal- ja keskkonnavaldkondades; usub, et üksnes targalt 
korraldades liidest üleilmastumisega, saab Euroopa tagada majanduskasvu, töökohad ja 
mitmete liikmesriikide jaoks soovitatava progressiivse ressursside ümberjaotuse suletud 
sektoritest avatud sektoritesse;

14. kiidab heaks komisjoni tõdemuse, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata reformide 
ülekanduvale mõjule ja kutsub komisjoni üles korraldama põhjalikku eelnevat uuringut 
kõikide uute soovitatud reformide sotsiaalse mõju kohta ja ammutama kõik asjakohased 
järeldused eelnevatest soovitustest, sealhulgas nendest, mis tehti liikmesriikidele 
finantsabiprogrammide raames;

15. kutsub komisjoni üles esitama õigusakti eelnõud majandus- ja rahaliidu lõpuleviimiseks 
sotsiaalse samba abil, kuna riiklikud automaatsed tasakaalustusmehhanismid on tõkestatud 
liikmesriikides, kus neid on kõige rohkem vaja; rõhutab, et sotsiaalset tulemustabelit on 
vaja selle samba ehituskivina;

16. nõustub, et Euroopa Keskpanga tegevus on otsustavalt panustanud euroala stabiilsusesse, 
piirates spekuleerimist riigivõlaga; leiab siiski, et mitme liikmesriigi ebapiisav 
majanduskasv ja kõrged (ning siiani kasvavad) erasektori ja riigivõlad tähendavad, et vaja 
on hoolikalt planeeritud finantsvõimenduse vähendamise protsessi; kutsub seega 
komisjoni üles kiirelt täitma oma teise majanduse juhtimise paketi kohustusi Euroopa 
Parlamendi ees, et süvendada analüüsi riigi võlakirjade emiteerimise osalise asendamise 
kohta ühise emiteerimise teel võlalunastamisfondi ja euroala ühise lühiajalise 
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riigivõlakirja vormis;

17. rõhutab, et reaalmajanduse rahastamist, eriti VKEde puhul, ei ole taastatud ELi 
ääremaades; toob välja, et väga erinev juurdepääs laenudele aitab kaasa kasvavale 
sisemisele lahknemisele ELis ja eriti euroalal ja hävitab siseturu ebavõrdsete 
konkurentsitingimuste tõttu; toob välja, et ebasoodsad majandusväljavaated kitsendavad 
ainult osaliselt laenupiiranguid; kutsub üles lähemalt vaatlema pangandussektori tegevust 
reaalmajanduse rahastamises, eriti majanduslikult elujõuliste VKEde puhul; kutsub 
komisjoni üles esmatähtsaks pidama tööd alternatiivsete finantseerimisallikatega 
VKEdele, eriti läbi struktuurifondide, Euroopa Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja avalike arengupankade;

18. soovitab tungivalt esitada õigusakti eelnõu, et luua ühtne kriisilahendusmehhanism 
(sealhulgas ühtne Euroopa asutus ja tööstust finantseeriv ühtne Euroopa fond), mis on 
hädavajalik pangandusliidu lõpuleviimiseks; soovitab tungivalt nõukogul kiirelt viia 
lõpule läbirääkimised Euroopa Parlamendiga hoiuste tagamise skeemi direktiivi osas, 
panganduse taastamise ja kriisilahenduse direktiivi osas (läbirääkimisi peetakse 
paralleelselt);

19. kutsub üles panganduse otseseks rekapitaliseerimiseks Euroopa stabiilsusmehhanismi 
poolt, et see oleks saadaval kohe, kui kõik pangandusliidu sambad – ühtne 
järelevalvemehhanism, hoiuste tagamise, taastamise ja kriisilahenduse raamistikud – on 
paigas; võttes arvesse pakilisust, millega ühtne kriisilahendusfond peaks olema kaasatud 
ühtsesse järelevalvemehhanismi, toetab Euroopa stabiilsusmehhanismi vahetut eeljaotust 
ühtse kriisilahendusfondi toetamiseks koos hüvitusperioodiga tööstusele; usub, et Euroopa 
stabiilsusmehhanism peab tugevdama ELi eelarvet ja seda saab korraldada 
ühendusemeetodi alusel; 

20. tunneb heameelt komisjoni tegevuskava üle maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks ja selle soovitusi võtta meetmeid, mille eesmärgiks 
on julgustada kolmandaid riike kohaldama hea valitsemistava maksuküsimustes 
miinimumnõuded ja agressiivsele maksuplaneerimisele, mis võeti vastu 6. detsembril 
2012. aastal; rõhutab, et õiglus ja õigus koormuse jagamisel vajab täiesti uut 
lähenemisviisi maksupettustele ja maksudest kõrvalehoidumisele; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu kiireloomulisi tegevuskavasid ja kutsub nõukogu üles avaldama nendele 
selget toetust. 

21. kutsub nõukogu üles viima lõpule läbirääkimised finantstehingute maksu osas ja lisama 
kiiremas korras päevakorda maksusüsteemide lähenemise ELis; 

22. kutsub üles kohe teist majanduse juhtimise paketti rakendama ning selle vahetu 
tagajärjena ümber kujundama ad hoc nn troikade süsteemi õiguslikult kindlaks süsteemiks 
Euroopa seaduste alusel, austades demokraatliku vastutuse miinimumtasandeid;

23. rõhutab, et Euroopa poolaasta ei tohi mitte mingil tingimusel ohustada parlamendi 
eelisõigusi; soovitab tungivalt komisjonil tagada, et parlament osaleb ametlikult 
korralikult kogu Euroopa poolaasta protsessis, et suurendada kõiki kodanikke mõjutavate 
otsuste legitiimsust; 
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24. rõhutab vajadust tugevdada euroala tegevuse oluliste sätete demokraatlikku vastutust 
parlamendile, nagu Euroopa stabiilsusmehhanismi ning eurorühma otsuseid ning 
finantsabiprogrammide järelevalvet ja hinnanguid;

25. soovitab tungivalt komisjonil tagada, et liikmesriigid kaasaksid oma riiklikud 
parlamendid, sotsiaalsed partnerid ja kodanikuühiskonna kogu Euroopa poolaasta 
protsessi, eriti nende enda riikliku reformiprogrammi arendamisse ja arutlustesse;

26. rõhutab kahekõne vajadust Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel, eesmärgiga 
saavutada täielikult toimiv Euroopa poolaasta protsess ja vajalik demokraatliku vastutuse 
tase kõigi osalenute vahel; toob esile Euroopa parlamentaarse nädala kasulikkuse 
majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta (EPW 2013); 

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale.


