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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 ja Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 

472/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide 

üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel1, 

– 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 kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 

nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal3, 

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 

eelarveraamistiku nõuete kohta4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 

nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse 

korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta5, 

– 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 kohta6, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust (EL) 

                                                 
1 ELT L 140, 27.5.2013, lk 1. 
2 ELT L 140, 27.5.2013, lk 11. 
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1. 
4 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41. 
5 ELT L 306, 23.11.2011, lk 8. 
6 ELT L 306, 23.11.2011, lk 12. 
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nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise 

kohta1, 

– 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 kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingut, 

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut, 

– võttes arvesse viie juhi 22. juuni 2015. aasta aruannet „Euroopa majandus- ja rahaliidu 

loomise lõpuleviimine“, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et ELi lepingu kohaselt peab EL tegutsema majanduskasvul põhineva 

kestliku arengu nimel, võttes eesmärgiks täieliku tööhõive ja sotsiaalsed edusammud 

ning edendades majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning 

liikmesriikide solidaarsust; 

B. arvestades, et Euroopa rahaliit on tõkestanud liikmesriikide arengu ja selle tõttu on 

liikmesriikides praegu majanduslangus, deflatsioon ja äärmiselt kõrge töötuse määr; 

C. arvestades, et pärast sunnitud lähenemist, mis eelnes ühisraha kasutusele võtmisele, 

koges euroala struktuursete erinevuste suurenemist, mis vähendas ta võimet 

vapustustele reageerida; 

D. arvestades, et nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil kehtestatud regulatiivsed 

kohandused ja struktuurireformid on raskendanud juba niigi keerulist majanduslikku ja 

sotsiaalset olukorda; 

E. arvestades, et ühisrahal on algusest peale olnud eelarvepuudujäägi ja -ülejäägiga riikide 

vahelisi erinevusi süvendav mõju, mis tekitab eelkõige paljude perifeersete riikide jaoks 

talumatu makromajandusliku tasakaalustamatuse, peegeldades tõsiasja, et vääringualas, 

mis ei ole kaugeltki optimaalne, on ühisrahaga struktuurselt võimatu tagada reaalset 

lähenemist ja ühtekuuluvust; 

F. arvestades, et majandus- ja rahaliidu puudused on süvenenud selliste meetmete tõttu 

nagu esimene majanduse juhtimise pakett (nn six-pack) ja teine majanduse juhtimise 

pakett (nn two-pack), Euroopa poolaasta kasutusele võtmine ja uute instrumentide, nt 

Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) loomine; 

G. arvestades, et ELi institutsioonid ja liit tervikuna ei ole mingil moel arvesse võtnud oma 

poliitiliste ja majanduslike valikute laastavat mõju Euroopa kodanikele ja 

väikeettevõtjatele; 

                                                 
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25. 
2 ELT L 306, 23.11.2011, lk 33. 



 

AM\1117428ET.docx  PE598.500v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

H. arvestades, et Euroopa kodanike usaldus ELi vastu on viimastel aastatel järsult 

langenud; 

I. arvestades, et kõik viimastel kümnenditel tehtud jõupingutused, millega püüti euroalas 

fiskaalset ja poliitilist integratsiooni edendada, on olnud tagajärjetud;  

J. arvestades, et praeguses majanduse juhtimise raamistikus domineerivad riikideülesed 

tehnokraatlikud organid ja suuremate ELi riikide valitsustevahelised struktuurid, ning 

arvestades, et sellega häiritakse liikmesriikide suveräänset õigust valida demokraatlikult 

selline majandus- ja sotsiaalpoliitika, mida nad ise peavad sobivaks, ja õõnestatakse 

tugevalt otsuste poliitilist legitiimsust; 

1. rõhutab, et majandus- ja rahaliidu puudulik ülesehitus, mis on kujunenud optimaalse 

vääringuala jaoks vajalike tingimusteta, on euroalas tekitanud jätkusuutmatu 

makromajandusliku tasakaalustamatuse ning erinevused, mille tulemusena tekivad 

jooksevkontode suured ülejäägid ja samaväärsed puudujäägid; rõhutab, et majandus- ja 

rahaliidu struktuur on poliitiliselt jätkusuutmatu, mida on näidanud on näidanud liidu 

õigusraamistiku sagedased rikkumised; toonitab, et euro on toiminud kõige tugevama 

Euroopa integratsiooni lõhkuva tegurina Teisest maailmasõjast saadik; 

2. rõhutab, et ühisrahal on olnud asümmeetriline ja purustav mõju nõrgema majandusega 

riikidele, kuna need riigid pidid sisemise devalveerimisega tegema valulisi kohandusi 

vääringu tõttu, mis on nende majanduse suhtes üle hinnatud, samal ajal kui tugevama 

majandusega euroala riigid suurendavad eksporti ning koguvad suure ja püsiva 

väliskaubanduse ülejäägi;  

3. toonitab, et kriis on tõendanud, et ühetaolise ühise rahapoliitikaga ei ole võimalik 

euroala asümmeetrilistele vapustustele reageerida ning et vääringu „kõikuda laskmise“ 

võimaluse puudumine paneb kohandamiskoormuse euroala nõrgema majandusega 

riikidele, kes on konkurentsivõime taastamiseks sunnitud läbi tegema väga valulise 

sisemise devalveerimise; 

4. tuletab meelde, et majandus- ja rahaliit piirdub üksnes fikseeritud vahetuskursside ja 

jätkusuutmatute eelarvereeglite jäiga süsteemiga; on sunnitud märkima, et pärast pikka 

ja valulikku nominaalse kohandamise perioodi peaks olema selge, et igasugune 

majandus- ja rahaliidu ülesehituse reformimine, mis nõuab kokkuhoiumeetmeid ja 

struktuurireforme, mõjutab kõiki euroala liikmed; 

5. märgib, et praegune majanduse juhtimise raamistik, mille määravad stabiilsuse ja kasvu 

pakt, esimene ja teine majanduse juhtimise pakett ning fiskaalkokkulepe, piirab tarbetult 

euroala liikmesriikide elujõulise eelarvepoliitika liikumisruumi, jättes need riigid 

madala nõudluse ja ebaefektiivse rahapoliitika tingimustes ilma peamistest 

makromajanduslikest vahenditest; 

6. rõhutab, et olemasolevad koordineerimismehhanismid ja -vahendid on tarbetud 

takistused, mis ei lase liikmesriikidel demokraatlikult valida majanduspoliitikat, mida 

nad peavad vajalikuks ja oma konkreetsele olukorrale vastavaks;  

7. nõuab, et komisjon lõpetaks karmide kokkuhoiumeetmete määramise ja laseks 
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liikmesriikide majanduslikku suveräänsust austades neil teha sellist majanduspoliitikat, 

mida nad vajavad, et võidelda rekordiliselt suure tööpuuduse, vaesuse ja sotsiaal-

majandusliku ebavõrdsuse vastu; 

8. märgib, et ebatraditsioonilistel rahapoliitilistel meetmetel, mida Euroopa Keskpank 

hakkas rakendama pärast kriisi, ei ole olnud eeldatud mõju; tuletab meelde, et 

turgudesse pumbatud likviidsus on finantssüsteemi kinni jäänud ja pangad on seda 

kasutanud pigem spekulatiivsetel eesmärkidel kui reaalmajanduse rahastamiseks ja 

toetamiseks; märgib, et enneolematu likviidsus võib aja jooksul kahjustada 

tootmisstruktuuri; 

9. rõhutab, et olemasolevad lepingud ja vahendid lubaksid astuda vaid mõne vajaliku 

sammu jätkusuutlikuma ja demokraatlikuma raamistiku suunas, ning rõhutab, et 

majandus- ja rahaliidu institutsioonilise ülesehituse puuduste kõrvaldamiseks on vaja 

muuta aluslepinguid; 

10. peab murettekitavaks, et praegune institutsionaalne arutelu selle üle, milliseid meetmeid 

tuleks viie juhi aruandest lähtudes võtta, et veelgi süvendada poliitika koordineerimist, 

põhineb ikka veel suuresti dogmal, st väitel, et ühisraha on pöördumatu, ja poliitilistel 

ettekirjutustel, mis ilmselgelt ei toeta euroalal majanduskasvu, tööhõivet ega 

konvergentsi, ning sellega pikendatakse lõputut majanduslikku ja sotsiaalset kriisi ja 

kiirendatakse ELi lagunemist; 

11. juhib tähelepanu sellele, et kapitaliturgude liit suurendaks ELi finantssüsteemi 

keerukust ja sisemist seotust ning kahjustaks sellega finantsstabiilsust; 

12. peab murettekitavaks pangandusliidu ebasoodsat mõju; juhib tähelepanu asjaolule, et 

praegune ühtne järelevalveraamistik on osutunud tugevalt krediidiriski jälgivaks, kuid 

ignoreerib täielikult süsteemseid finantsriske; on veendunud, et kohustuste ja 

nõudeõiguste teisendamise normid (bail-in rules) tuleks tühistada nendes 

liikmesriikides, kus nende kohaldamine on vastuolus põhiseadusega tagatud hoiuste 

kaitsega, ja et selle asemel peaks neis riikides pangandussüsteemi toetama riigi 

keskpank, mis toimiks viimase instantsi laenajana; juhib tähelepanu asjaolule, et 

esildatud maksevõime taastamise ja kriisilahenduse mehhanismid, näiteks 

üleminekurahastamise mehhanism ja ühtne kriisilahendusfond, ei kujuta endast 

adekvaatseid ja usaldusväärseid vahendeid, millega toetada Euroopa suurimate pankade 

kriisilahendust; on seetõttu seisukohal, et pangandusliit ei ole suurendanud 

pangandussektori stabiilsust;  

13. on seisukohal, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond on osutunud ebapiisavaks 

vahendiks, et lahendada suurt investeeringute puudujäägi probleemi ELis ja toetada 

kriisist taastumist; peab taunitavaks avaliku ja erasektori partnerluse kasutamist ning 

kalduvust eelistada raske keskkonnamõju ja kasina lisaväärtusega suuremahulisi 

infrastruktuuriprojekte; 

14. on veendunud, et euro ei ole täitnud lubatud eesmärki – ei ole toonud stabiilsust, 

konvergentsi, majanduskasvu ja töökohti; märgib, et püüded saavutada seda eesmärki 

fiskaalvõimekuse arendamise kaudu saaksid tulemusi anda vaid siis, kui loodaks 

stabiliseerimis- ja hüvitusmehhanism, mille aluseks oleksid märkimisväärsed ülekanded 
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eelarveülejäägiga riikidest majandussurutise all kannatavatesse piirkondadesse; on 

seisukohal, et selline mehhanism oleks poliitiliselt ja tehniliselt teostamatu, ning on 

seepärast vastu igasugustele fiskaalvõimekuse loomise katsetele;  

15. märgib, et majandus- ja rahaliidus tasakaalustamatuse ületamiseks ning sümmeetriliste 

ja asümmeetriliste vapustuste pehmendamiseks peaks ülekannete maht olema nii suur, 

et seda oleks poliitiliselt ja rahaliselt võimatu saavutada;  

16. märgib, et kõik senised pingutused jätkusuutlikuma rahaliidu saavutamiseks on olnud 

tagajärjetud, kuna solidaarsusel ja riskide jagamisel põhinev ülekannete süsteem ei ole 

ELi tulevikku suunatud poliitilise tegevuskava osa; nõuab seetõttu, et keskendutaks 

alternatiivsete lahenduste uurimisele;  

17. peab äärmiselt murettekitavaks praegu arutusel olevaid majandus- ja rahaliidu 

tugevdamise ettepanekuid, mis lähtuvad struktuurireformide läbiviimisest ja eelarve 

konsolideerimisest eelarvepuudujäägiga riikides; rõhutab, et majandusliku suveräänsuse 

jätkuv kadu üksnes halvendaks majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid probleeme ega 

oleks euroala stabiilsuse probleemi tegelik lahendus; 

18. on kindlalt vastu mõttele luua Euroopa Komisjonis euroala rahandusministri ametikoht 

ja rahandusministeerium, kuna need jääksid demokraatliku kontrolli alt välja ning neil 

ei oleks suures osas poliitilist legitiimsust ega vastutust Euroopa kodanike ees; 

19. rõhutab seetõttu pakilist vajadust uurida alternatiivseid lahendusi, et taastada ELis 

heaolu, täielik tööhõive ja sotsiaalne ühtekuuluvus; rõhutab vajadust austada 

liikmesriikide õigust suveräänselt kontrollida oma raha- ja eelarvepoliitikat, kuna see on 

ainus viis tagada demokraatlik legitiimsus ning säilitada õiglane ja piisav sotsiaalkaitse 

ja kvaliteetsed avalikud teenused ning ühtlasi võidelda töötuse, vaesuse ja sotsiaalse 

ebavõrdsuse vastu; 

20. on seisukohal, et majanduse juhtimise raamistik ei tohiks takistada suveräänseid 

liikmesriike võtmast antitsüklilisi meetmeid, et võidelda kõrge töötuse ja vaesuse 

määraga ning edendada majanduskasvu; rõhutab tungivat vajadust kõrvaldada 

komisjoni eelarvepiirangud avaliku sektori investeeringutele ning sotsiaalpoliitilistele 

meetmetele, milleks tuleb põhjalikult läbi vaadata aluslepingud ja esimene ja teine 

majanduse juhtimise pakett ning tunnistada kehtetuks fiskaalkokkulepe; 

21. on seisukohal, et liikmesriikidel peaks olema lubatud teha pankade struktuurireform, 

mis rajaneks investeeringute ja äritegevuse selgel ja kohustuslikul eristamisel Glass-

Steagalli seaduse mudeli alusel, kui nad leiavad selle olevat sobiva vahendi, et hoida ära 

süsteemset riski, vähendada vastastikust sõltuvust ja riske oma pangandussektoris ning 

suurendada selle paindlikkust; rõhutab, et see on ainus viis, kuidas tulemuslikult 

lahendada probleem „pankrotti minemiseks liiga suur“ ja vältida päästeabi vajadust;  

22. peab kahetsusväärseks, et praegune poliitiline ummikseis pärsib võimalust leida toimiv 

lahendus Euroopa riikide majanduslangusest jagusaamiseks; peab murettekitavaks, et 

praeguse majandusseisaku ja poliitilise kriisi pikenemine võib viia rahaliidu kaootilise 

ja kontrollimatu lagunemiseni; toonitab, et kiiresti on vaja koostada rahaliidu 

korrastatud ja koordineeritud laialisaatmise kava ning samal ajal näha ette 
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demokraatlikud mehhanismid riikide vabatahtlikuks euroalast lahkumiseks; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 

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

stabiilsusmehhanismi tegevdirektorile ja liikmesriikide parlamentidele. 

Or. en 

 

 


