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

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0310/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon euroala laienemise kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et euroalasse mittekuuluvate ELi liikmesriikide SKP kasv on tunduvalt üle 

ühisraha kasutusele võtnud liikmesriikide omast; 

B. arvestades, et ebakonventsionaalse rahapoliitika õnnestumiseks peab sellega kaasnema 

ekspansiivne eelarvepoliitika, nagu on rõhutatud paljud uurimused, silmapaistvad 

eksperdid ja õpetlased; 

C. arvestades, et 2017. aasta augustis oli töötuse määr euroalas 9,1 % ja kõigis 28 

liikmesriigis kokku 7,6 %, mis näitab selgelt ühisraha kasutusele võtnud liikmesriikide 

raskusi; 

D. arvestades, et euroalas on töötuse määr piirkonniti endiselt väga erinev, ulatudes 3,6 %-

st 21,2 %-ni; 

E. arvestades, et Maastrichti lepinguga loodud majandus- ja rahaliit on negatiivselt 

mõjutanud liikmesriikide arengut ja majanduskasvu; 

F. arvestades, et ühisraha ja selle struktuur on peamine tegur, mis on põhjustanud 

majanduslanguse, madala inflatsiooni ja struktuurselt kõrge tööpuuduse, mida praegu 

täheldatakse euroalasse kuuluvates liikmesriikides;  

G. arvestades, et majandus- ja rahaliidu struktuur on negatiivselt mõjutanud ka neid 

liikmesriike, kellel on madal valitsemissektori võla suhe SKPsse ja väike 

eelarvepuudujääk, olles seal põhjustanud inimeste sissetulekute ebavõrdsuse 

suurenemise ning viinud avaliku ja erasektori investeeringud viimaste aastakümnete 

madalaimale tasemele;  

1. märgib, et erinevalt teistest arenenud majandusega piirkondadest ei ole euroala suutnud 

taastada tulude ja SKP kriisieelset taset; rõhutab, et makromajanduslikud väljavaated on 
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endiselt ebakindlad, mis tähendab „kestva stagnatsiooni“ ohtu; rõhutab, et mõnes 

liikmesriigis on SKP elaniku kohta ikka veel madalam kui kõrgeim väärtus, mis seal 

registreeriti enne ühinemist euroalaga; 

2. juhib tähelepanu sellele, et majandus- ja rahaliidu projekt on algusest peale põhjustanud 

jätkusuutmatut makromajanduslikku tasakaalustamatust ja sissetulekute ebavõrdsust 

ning suurendanud makromajanduslikku asümmeetriat liikmesriikide vahel; rõhutab, et 

struktuurireformide pealesunnitud rakendamine mõnes liikmesriigis on veelgi 

raskendanud juba niigi keerulist majanduslikku ja sotsiaalset olukorda; 

3. rõhutab, et EL ja euroala ei ole toonud lubatud stabiilsust, majanduskasvu, jõukust ning 

makromajanduslikku ja sotsiaalset lähenemist; rõhutab, et seetõttu on vaja 

aluslepingusse sisse viia ametlik ja demokraatliku mehhanism, mis lubaks 

liikmesriikidel igal ajal kiiresti, lihtsalt ja korrapäraselt majandus- ja rahaliidust lahkuda 

ja ühisraha kasutamisest loobuda; 

4. on seisukohal, et fikseeritud vahetuskursi süsteem, nagu see euroalal kasutusel on, 

suunab kohanemiskoormuse liikmesriikide tööturule sisemise devalveerimise 

mehhanismi kaudu, mis survestab majanduskasvu potentsiaali ja palku ning samal ajal 

suurendab töötust ja deindustrialiseerimist; 

5. juhib tähelepanu sellele, et majandus- ja rahaliidu struktuur määrab liikmesriikide 

pikaajalise kõrge töötuse taseme, inflatsiooni ja nõrga majanduskasvu; 

6. vaidleb vastu ELi väidetele, nagu oleks praeguses majanduskriisis süüdi suur avaliku 

sektori võlg ja eelarvepuudujääk, ning rõhutab, et erakordselt suur avaliku sektori võlg 

ja eelarvepuudujääk on vaid tagajärjed – mida on tunnistanud ka Euroopa Keskpanga 

asepresident Vitor Constancio ja IMF ning tõendanud silmapaistvad teadlased ja 

teaduslikud väljaanded –, kuna tegelikke põhjusi tuleb otsida erasektori suurest võlast, 

eelkõige välisvõlast, mille on põhjustanud majandus- ja rahaliidu struktuur; rõhutab, et 

võttes arvesse võimalikke riske ja ohte liikmesriikide stabiilsusele, tuleks erasektori 

välisvõla taset efektiivsemalt kontrollida; 

7. märgib, et viivislaenude püsivalt kõrge osakaal teatavates liikmesriikides on ELi ja nn 

troika poolt pealesunnitud hukatusliku majandus- ja eelarvepoliitika tagajärg, kuna 

sellise poliitikaga püütakse reguleerida euroalasse kuulumisest tingitud välist 

tasakaalustamatust, sellega kahjustatakse aga sisenõudlust, mis põhjustab nii era- kui ka 

avalikus sektoris pankrotte ja suurendab tööpuudust; 

8. on seisukohal – arvestades eraettevõtjate vastumeelsust teha investeeringuid surutise all 

kannatavasse majanduskeskkonda –, et majanduskasvu ja vajalikke investeeringuid 

liikmesriikides saab taastada üksnes ulatusliku avaliku sektori investeeringute kava abil; 

9. lükkab tagasi komisjoni soovitused, milles rõhutatakse vajadust muuta tööturgu 

reguleerivad õigusaktid paindlikumaks; juhib tähelepanu sellele, et suur paindlikkus 

tööturul seostub madalama palga ja väiksemate sotsiaalõigustega, nagu nähtub OECD 

näitajatest tööhõive kaitset käsitlevate õigusnormide kohta; 

10. rõhutab, et majanduskasvu saab taastada ja toetada eelkõige avaliku sektori 
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investeeringutega; märgib, et euroalas on endiselt täheldatav investeerimistühimik, mis 

on tingitud majandus- ja rahaliidu ning Maastrichti lepinguga seatud piirangutest; 

11. on seisukohal, et kui riigi tasandil teha piisavalt avalikke investeeringuid, oleks kohe 

võimalik rakendada meetmeid reaalmajanduse, tööhõive ja VKEde toetamiseks ning 

ühtlasi luua tingimused pikaajaliseks SKP kasvuks; 

12. on seisukohal, et maksu- ja rahapoliitika tuleb tervikuna anda tagasi liikmesriikide 

pädevusse, et nad saaksid rakendada sobivas vahekorras meetmeid, millega edendada 

pikaajalist majanduskasvu ja täieliku tööhõive saavutamist; 

13. peab kahetsusväärseks ELi ning majandus- ja rahaliidu institutsioonide liigset 

keskendumist avaliku sektori eelarvepuudujäägi ja võla vähendamisele, kuna see 

mõjutab negatiivselt investeeringuid, tööhõivet ja majanduskasvu ning ja 

investeeringuid ning pärsib liikmesriikide majanduse taastumist; 

14. rõhutab, et majanduse juhtimine euroalas ning majandus- ja rahaliidu reeglid on 

halvendanud liikmesriikide rahanduse olukorda, vähendanud majanduskasvu, 

suurendanud töötust ja mõjutanud negatiivselt nii era- kui ka avaliku sektori võla 

jätkusuutlikkust; 

15. lükkab tagasi komisjoni riigipõhised soovitused sellistes valdkondades nagu maksu-, 

eelarve- ja tööturupoliitika, kuna need on läbi kukkunud ja osutunud ebapiisavaks; 

16. rõhutab, et liikmesriigid peavad riigi tasandil rakendama oma majandus-, eelarve- ja 

rahapoliitikat, ilma et Euroopa Liidu institutsioonid neile mingeid piiranguid seaksid, 

ning riigi põhiseaduses kinnitatud demokraatia ja suveräänsuse põhimõtete järgimine 

peab olema täielikult tagatud; 

17. peab Euroopa majandus- ja rahaliidu struktuuri ning ELi institutsioonide poolt 

liikmesriikidele ette kirjutatud struktuurireforme ja soovitusi ebademokraatlikuks ja 

hukatuslikuks; ootab seetõttu, et euroala korrastatult ja viivitamata likvideeritaks, mis 

võimaldaks Euroopa riikidel rakendada õigesti tasakaalastutud 

 majandus-, raha- ja eelarvepoliitikat, et saavutada pikaajaline ja püsiv majanduskasv 

ning tööhõive; 

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Nõukogule, 

komisjonile, nõukogule, eurorühmale, Euroopa Keskpangale ning liikmesriikide 

valitsustele ja parlamentidele. 

Or. en 

 

 


