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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0038/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon euroala eelarvesuutlikkuse kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 122 ja 151, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et finantskriis näitas selgesti, et ELi aluslepingud ei anna euroalale 

instrumente, mille abil tulemuslikult majandus- ja finantsšokkidele reageerida ega paku 

võimalust nõuetekohaseks väljumiseks euroalast; arvestades, et tegelikult on majanduse 

juhtimise raamistik osutunud kontraproduktiivseks, sest sunnib liikmesriike võtma 

protsüklilisi meetmeid, ei teeni ei töötajate ega ka elanikkonna huve ja on nendega 

vastuolus ning kujutab endast tugevat pärssijat ühiskonna arengule; 

B. arvestades, et pärast euro kasutuselevõttu on makromajanduslik tasakaalustamatus ja 

ebasümmeetrilisus liikmesriikide vahel toonud mitme liikmesriigi jaoks kaasa 

ülehinnatud reaalse tegeliku vahetuskursi, avaldades märkimisväärset negatiivset mõju 

nende tootmisstruktuurile ja rahvusvahelisele investeerimispositsioonile, ning 

põhjustanud majanduslanguse ELi liikmesriikides;  

C. arvestades, et ei majandus- ja rahaliit, ühine poliitika ega ühtne turg ole edendanud 

lähenemist, koostööd ega solidaarsust, vaid pigem majanduslikku domineerimist, 

hajuvust ja arengu asümmeetriat; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ei anna 

liikmesriikidevahelise ebavõrdsuse vähendamisel piisavalt tulemusi;  

D. arvestades, et majanduse juhtimise raamistik ja Euroopa majandus- ja rahaliit on 

aidanud rakendada avaliku sektori investeeringute, töötasude ja üldise heaolu kärpeid, 

edendanud avaliku sektori vara erastamist, turgude liberaliseerimist ja dereguleerimist, 



 

AM\1117426ET.docx  PE598.500v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

nõudlust kahjustavaid struktuurireforme ja sotsiaalsete ja tööõiguste piiramist, 

sealhulgas nõrgendades kollektiivläbirääkimisi, mis on sätestatud Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonides ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; 

arvestades, et see on põhjustanud majanduslikku stagnatsiooni, deflatsioonisurvet, 

suurenevat sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust, vaesust ja suurt tööpuudust;  

E. arvestades, et liikmesriigid on hädaolukorras olnud sunnitud võtma kasutusele karme 

kohanemisprogramme, millel on tohutu sotsiaalne ja majanduslik hind; arvestades, et 

mitme riigi valitsused on pärast rahalise abi andmisest keeldumist tagasi astunud; 

arvestades, et õiglase ümberjagamise süsteemi puudumine toob kaasa peamiste 

majandussektorite laostumise äärepoolsetes riikides, ja selle asemel, et rakendada 

investeerimisprogramme majanduskasvu edendamiseks, muutuvad need liikmesriigid 

olukorda tasakaalustada püüdes hoopis pideva laenamise pantvangiks;  

F. arvestades, et väljaspool ELi eelarve struktuuri ja aluslepingute sätteid loodud kolm 

finantsstabiilsuse vahendit – Kreeka laenuleping (GLF), Euroopa Finantsstabiilsuse 

Fond (EFSF) ja Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) – on eelkõige aidanud süvendada 

tasakaalustamatust kesksete ja äärepoolsete riikide vahel; arvestades, et nimetatud 

mehhanismidega on krediidile juurdepääsemisele kehtestatud pealesunnitud 

kokkuhoidlikkuse tingimused, mis pärsib neist otseselt mõjutatud liikmesriikide 

suutlikkust reageerida oma konkreetsele olukorrale; arvestades, et selliste tingimuste 

sunniviisiline kehtestamine suveräänsetele valitsustele on vastuvõetamatu ning 

ebademokraatlik;  

G. arvestades, et pangandusliit edendab pangandussektori edasist koondumist ELis, on 

veelgi nõrgestanud liikmesriikide suutlikkust kontrollida oma pangandussüsteemi ning 

ei lahenda „pankrotti minemiseks liiga suurte või liiga seotute” probleemi, mistõttu jääb 

kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise kord mitteusaldusväärseks ning kujutab 

maksumaksjatele ja liikmesriikide eelarvetele suurt riski; 

H. arvestades, et kapitaliturgude liit võimendab süsteemset riski väärtpaberistamisega ja 

edendab varipangandust ning avaliku infrastruktuuri varade odavat ülesostmist 

kindlustusseltside ja pensionifondide poolt, selle asemel et tugevdada usaldusväärset ja 

detsentraliseeritud jaepangandust kui VKEde investeeringute peamist rahastamisallikat;  

I. arvestades, et majandus- ja rahaliidu tulevast ülesehitust käsitlevas viie juhi aruandes 

nähakse ette mitmete eri vahendite, organite ja raamistike kehtestamine, millega 

välditakse valitsevast neoliberaalsest ja kokkuhoiunarratiivist väljumist; arvestades, et 

see süvendab protsüklilist poliitikat ning nõrgestab liikmesriikide demokraatlikku 

suveräänsust; arvestades, et selle kesksed soovitused, nagu tootlikkuse komiteed, 

kahjustavad kollektiivseid palgaläbirääkimisi; arvestades, et mainitud aruanne on 

koostatud ilma Euroopa Parlamendi või riikide parlamentide osaluseta;  

1. võtab teadmiseks asjaolu, et komisjon omistab suuremat tähtsust euroala 

eelarvepoliitikale; rõhutab, et sellest ei piisa kokkuhoiupoliitika kõrvaleheitmiseks; 

2. mõistab hukka ELi institutsioonide ja mõne liikmesriigi väljapressiva hoiaku riikide 

suhtes, mis on otsustanud kokkuhoiupoliitikast ja neoliberaalsest doktriinist loobuda; 
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3. rõhutab, et mis tahes eelarvesuutlikkuse loomine euroalal ei lahenda iseenesest 

struktuurilist tasakaalustamatust majandus- ja rahaliidus ning on vaja põhimõtteliselt 

muuta selle majanduspoliitika ja juhtimise suunitlust, et tegeleda eurokriisi 

algpõhjustega, eelkõige makromajandusliku tasakaalustamatuse mõjuga avaliku ja 

erasektori võlakoormusele; 

4. ei poolda kavandatava euroala eelarve- ja võlahaldusüksuse rajamist, kuna sellega 

kaasneb veelgi suurem võimu koondumine riikideülestesse üksustesse ning see üksus 

muudetaks osaks fiskaalkokkuleppe raamistikust, mis võib aidata kaasa nõudlust 

kahjustavate struktuurireformide jõustamisele, kahjustades nii demokraatlikku 

suveräänsust ja aidates kehtestada kokkuhoiumeetmeid;  

5. rõhutab vajadust panganduse struktuurireformiks, millega eraldataks jaepangandus 

investeerimispangandusest, et võimaldada nõuetekohast pangakriiside lahendamist ilma 

kasumi erastamise ja kahjumi ühiskonna õlule lükkamiseta, tagades samal ajal avaliku 

sektori kontrolli pangandussektori üle ja selle detsentraliseerimise, selle asemel et 

süvendada süsteemseid riske ja ebakindlaid rahastamistingimusi kapitaliturgude liidu 

kaudu; 

6. on seisukohal, et ülemaailmse finants- ja majanduskriisi käigus ilmnes majandus- ja 

rahaliidu haavatavus, kui jätkusuutmatud tasakaalunihked, mille põhjuseks oli naabreid 

vaesustava (beggar-thy-neighbour) poliitika kasutamine euroala tuumikriikides, nt 

Saksamaal, ning lühiajalised kapitalivood äärealadele tõid kaasa kõrgemad (era- ja 

avaliku sektori) võlatasemed ja põhjustasid valitsuse laenamiskulude kriitilise 

suurenemise mõnes liikmesriigis tulenevalt avaliku sektori kulutuste kasvust pankade 

päästeabi ja esialgsete antitsükliliste poliitikameetmete tõttu kriisile reageerimisel; 

7. hoiatab, et tulevased šokid võivad destabiliseerida kogu euroala, sest majandus- ja 

rahaliit ning majanduse juhtimise Euroopa raamistik takistavad liikmesriikidel kasutada 

oma õigust ja vajalikke majanduslikke vahendeid, et korralikult reageerida praegustele 

ja tulevastele majandus- ja sotsiaalsetele kriisidele; on seisukohal, et väikesest 

sisenõudlusest tingitud sümmeetriliste šokkide puhul ei saa rahapoliitika üksi 

majanduskasvu elavdada, eriti olukorras, kus intressimäär on null, ning et nendele 

sümmeetrilistele šokkidele reageerimiseks tuleks rahastada investeeringuid, mille 

eesmärk on nõudluse suurendamine ja täieliku tööhõive saavutamine; 

8. rõhutab, et euro kui ühisraha kasutusele võtmine on kaotanud sellised asümmeetriliste 

šokkide tasakaalustamise järeleproovitud poliitilised hoovad nagu vahetuskursi 

reguleerimine; kordab, et rahapoliitika autonoomsusest loobumine nõuab seetõttu 

alternatiivseid kohandamismehhanisme, et tulla toime asümmeetriliste 

makromajanduslike šokkidega ning saavutada demokraatliku kontrolli all toimuv 

tegelik ja sotsiaalne ülespoole suunatud ühtlustumine; 

9. nõuab, et loodaks toetusprogramm ja võetaks asjaomaste liikmesriikide vastava taotluse 

korral kasutusele võimalus ühineda Euroopa Keskpanga vahetuskursi mehhanismiga 

vahetuskursside sümmeetriliseks stabiliseerimiseks nende liikmesriikide osas, kellel 

võib olla soov pidada läbirääkimisi euroalast nõuetekohaseks lahkumiseks põhjendusel, 

et nende liikmesus on muutunud jätkusuutmatuks ja väljakannatamatuks; rõhutab, et 

selline programm peaks tagama asjakohase hüvitise sotsiaalse ja majandusliku kahju 
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eest, mida nende liikmesriikide osalemine majandus- ja rahaliidus on põhjustanud; 

rõhutab samuti vajadust koostada hädaolukorra lahendamise plaan nende riikide 

majanduse toetamiseks, kes on kannatanud troika sekkumise tõttu; toonitab vajadust 

luua õiguslik selgus nõuetekohaseks väljumiseks euroalast liidu liikmesuse raames ning 

vajadust kohaldada kapitali liikumise piiranguid, sealhulgas võlgade restruktureerimist 

ja võlgade allahindamist, vastavalt lex monetae põhimõtetele, mille kohaselt võlgnik 

võib oma võlad tasuda tema poolt eelistatavas vääringus; 

10. väljendab suurt muret seoses ELi äärepoolsete riikide võlakoormusega; leiab, et 

võlakoormat tuleks ilmtingimata kiiresti ja elementaarse õigluse tagamiseks vähendada, 

milleks tuleks võlad läbi vaadata (summad, tähtajad ja intressimäärad) ning võlgade 

spekulatiivsed ja seadusevastased komponendid tühistada, nii et võlgade tase muutuks 

jätkusuutlikuks; 

11. nõuab stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ning Euroopa poolaasta 

tühistamist, sest need kujutavad endast ebademokraatlikku majanduskammitsat, millel 

on kahjulik mõju liikmesriikide majanduslikule ja sotsiaalsele arengule; nõuab nende 

asendamist sellise poliitikaga, mis tagab ülespoole suunatud sotsiaalse ühtlustumise, 

kaasava majanduskasvu ja tööhõive; rõhutab vajadust vabastada avaliku sektori 

investeeringud Maastrichti kriteeriumide järgimisest, kuni selliste lepingute kehtetuks 

tunnistamiseni (avaliku sektori investeeringute kuldreegel), sest investeeringud loovad 

tuluallikaid ja vahendeid tulevaste põlvkondade jaoks, mistõttu on laenukulude selline 

ajaline jaotamine õigustatud; 

12. rõhutab, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) õhutab erainvestorite 

kasumijahti ja varade odavat ülesostmist liidu eelarve kulul, tehes seda avaliku ja 

erasektori partnerluste ning kasumi erastamise ja kahjumi ühiskonna õlule lükkamise 

kaudu, panustades vaid vähesel määral täiendavatesse investeeringutesse; on seisukohal, 

et Euroopa Investeerimispank on EFSI kaudu omandanud liiga suure mõjuvõimu ELi 

eelarve üle, näidates samal ajal viletsaid tulemusi investeeringute piirkondliku jaotuse ja 

VKEde toetamise valdkonnas; 

13. nõuab mõistlikku avaliku sektori investeeringute programmi reaalmajanduse toetuseks, 

mis peaks põhinema solidaarsusel ja territoriaalsel ühtekuuluvusel; on seisukohal, et see 

programm peaks keskenduma inimväärsete ja kvaliteetsete töökohtade loomisele, 

suurendades samal ajal elatustaset ja töötajate sotsiaalset kaitset, tugevdades eelkõige 

kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivlepinguid ning laiendades streigiõigust; 

14. rõhutab vajadust selle järele, et Euroopa Keskpanga rahastaks pigem avaliku sektori 

investeeringuid reaalmajandusse, mitte ülespuhutud varahindadesse, ning et selleks 

tehtavad riiklike arengupankade võlakirjaostud oleksid kooskõlas isegi praeguste 

mittetoimivate ELi aluslepingutega; on seisukohal, et avaliku sektori investeeringutel 

oleks võimenduse kaudu suur isefinantseeriv mõju, eelkõige liikmesriikides, kus 

majapidamistel ja pankadel on probleeme likviidsusega; 

15. rõhutab vajadust tõhusalt vähendada jooksevkonto kroonilist ülejääki; märgib, et 

liikmesriikide jooksevkonto tasakaal on vajalik selleks, et vähendada vajadust pidevate 

ülekannete järele ja muuta mittevajalikuks meelevaldsed eelarve-eeskirjad, sest 

jooksevkonto tasakaalu tingimustes saaks iga liikmesriik, kes eelistab suurendada 
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avaliku sektori laenuvõtmist, seda rahastada siseriiklike säästudega ilma välisvõlga 

tekitamata; 

16. rõhutab vajadust võidelda äriühingute maksustamise vältimise ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu ning kehtestada astmeline ja õiglane maksusüsteem, millega 

lahendataks maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise probleem; 

17. nõuab, et tugevdataks euroala demokraatlikku kontrolli ja aruandekohustust ELi ja 

liikmesriikide tasandil, eesmärgiga saavutada maksimaalne demokraatlik kontroll ja 

läbipaistvus, tagades sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna osalemine kesksetes 

otsustusprotsessides ning poliitilise ja demokraatliku juhtimise taastamine 

arenguprotsessis, allutades majandusliku võimu demokraatlikule poliitilisele võimule; 

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

Or. en 

 

 


