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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 3 ja 50, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et teaduslikest ja empiirilistest tõenditest nähtub, et ühisraha olemasolu ei 

ole kaubanduse edendamise jaoks vajalik tingimus; 

B. arvestades, et Maastrichti lepingu alusel loodud Euroopa rahaliit (European Monetary 

Union – EMU) on takistanud liikmesriikide arengut ja majanduskasvu, mistõttu 

seisavad need nüüd silmitsi majanduslanguse, madalate inflatsioonimäärade ja 

struktuurselt kõrgete tööpuuduse määradega; 

C. arvestades, et Maastrichti lepingu ja Euroopa rahaliidu projekti väljakuulutatud eesmärk 

oli edendada lähenemist euroalasse kuuluvate riikide vahel, kuid tõendid on näidanud, 

et alates ühisraha kasutuselevõtust on makromajanduslikud erinevused ulatuslikult 

suurenenud, mis teeb niisuguste riikide jaoks asümmeetriliste šokkidega toimetuleku 

võimatuks; 

D. arvestades, et alates 2009. aastast riigi tasandil kehtestatud struktuurireformid ja ELi 

tasandil vastu võetud poliitika, näiteks majanduse juhtimist käsitleva kuue 

seadusandliku akti paketi ja kahe seadusandliku akti paketi määrused, Euroopa 

poolaasta ning Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), on niigi surutises olevat 

majanduslikku ja sotsiaalset olukorda halvendanud; 

E. arvestades, et ELi institutsioonid ja liit kui tervik ei ole arvesse võtnud oma poliitiliste 

ja majanduslike valikute laastavat mõju kodanikele ja VKEdele Euroopas; 

1. on seisukohal, et Euroopa rahaliidu struktuursed puudused on olemas olnud alates selle 

loomisest, sest euroala ei ole optimaalne valuutapiirkond ja on aastate jooksul 

põhjustanud jätkusuutmatut makromajanduslikku tasakaalustamatust; 
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2. on seisukohal, et Euroopa rahaliidu haavatavus ilmnes ülemaailmse finants- ja 

majanduskriisi raames, kui jätkusuutmatu tasakaalustamatus, mis sai alguse ühisraha 

jäikusest ja ulatuslikest riiklikest sekkumistest erafinantssektori päästmiseks, muutis 

olukorra halvemaks ja tõi kaasa võlakriisi, mille puhul valitsuse laenude kulud 

suurenesid teatavates liimesriikides väga suures ulatuses; 

3. juhib tähelepanu asjaolule, et kriis on tõendanud, et kõigile sobiva ühtse lahenduse 

põhine ühine raha- ja eelarvepoliitika ei suuda tegeleda väliste šokkidega; toonitab, et 

fikseeritud vahetuskursi süsteem suunab kohanemiskoormuse liikmesriikide tööturule 

ning liikmesriigid on sunnitud konkurentsivõime taastamiseks rakendama riigisisest 

devalveerimist; 

4. peab kahetsusväärseks, et kriisi algusest peale on Euroopa Keskpank (EKP) järginud 

ebatraditsioonilist rahapoliitikat, millel ei ole olnud mingisugust mõju majandustsükli 

stabiliseerumisele või inflatsioonimäära jätkusuutlikule tasemele tõstmisele; 

5. toonitab vajadust tagada liikmesriikide vabadus eurost loobuda; palub liikmesriikidel 

leppida kokku Euroopa rahaliidu kooskõlastatud laialisaatmise plaanis; 

6. on veendunud, et euro ei ole stabiilsuse, lähenemise ja majanduskasvuga seotud 

lubadusi täitnud; on seisukohal, et euroala eelarvesuutlikkus on järgmine katse päästa 

läbikukkunud majandus- ja rahaprojekti, millega suureneb oht, et Euroopa rahaliit 

muutub süsteemiks, mis põhineb alalistel eelarvevahendite ülekannetel tuumikriikidest 

äärepoolsetele riikidele; 

7. on seisukohal, et Euroopa rahaliit kannatab ka demokraatia tõsise defitsiidi käes; 

rõhutab, et euroala institutsioonid, nagu EKP ja eurorühm, on eelkõige kriisiperioodidel 

näidanud üles suundumust tegutseda demokraatliku vastutuseta; 

8. on vastu pangandusliidu projektile, mis on osutunud Euroopa finantssüsteemi 

vastupanuvõime ja stabiilsuse suurendamise eesmärgi seisukohast ebatulemuslikuks;  

9. rõhutab vajadust vaidlustada praegune euroala majanduse juhtimine, et tagada 

liikmesriikidele võimalus rakendada majandus-, raha- ja eelarvepoliitikat, mis on vajalik 

jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks;  

10. rõhutab vajadust võimaldada kõikidel riikidel, kes ei soovi Euroopa rahaliidus osaleda, 

kasutada loobumisklauslit; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa rahaliit on pingestanud jagunemist ja konflikte 

Euroopa riikides; rõhutab, et Euroopa riigipead või valitsusjuhid peavad leppima kokku 

tervikliku tegevuskava euroala laialisaatmiseks, taastades seega ujuvad vahetuskursid; 

juhib tähelepanu asjaolule, et see on suveräänsete Euroopa riikide vahelise koostöö ja 

vastastikuse austuse uue vaimu loomise eeltingimus; 

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 

eesistujale, komisjonile, nõukogule, eurorühmale, Euroopa Keskpangale, Euroopa 

stabiilsusmehhanismi tegevdirektorile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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