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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 majanduspoliitika kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et Euroopa Liidu majanduse elavnemine on endiselt aeglane, ebaühtlane 

ning sõltub suurel määral ajutistest teguritest, nagu EKP ebatraditsiooniline 

rahapoliitika;  

B. arvestades, et töötus ja noorte töötus euroalal on endiselt ärevusttekitavalt suur – 

vastavalt üle 9 % ja 19 % – seega kriisieelsest tasemest endiselt palju suurem; 

arvestades, et ELis on töötuse määr jätkuvalt väga erinev, olles vahemikus 3,5–22,8 %; 

C. arvestades, et enamikus euroala liikmesriikides on eelarvepoliitikas juba mitu aastat 

valitsenud kokkuhoiumeetmed, põhjustades laastavaid majanduslikke, poliitilisi ja 

sotsiaalseid tagajärgi, nimelt ebavõrdsuse, vaesuse ja noorte tööpuuduse suurenemist, 

mida võis algusest peale selgelt prognoosida;  

D. arvestades, et jooksevkonto ülejääk mõnes liikmesriigis ületab kaugelt häiretaseme, mis 

makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse kohaselt on 6 % SKPst; 

E. arvestades, et aluslepingu kohaselt peab liit soodustama kestlikku arengut, võttes 

eesmärgiks täieliku tööhõive ja sotsiaalsed edusammud, ning edendama majanduslikku, 

sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust ja solidaarsust liikmesriikide vahel; 

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

ilmnesid euroalal struktuurilise tasakaalustamatuse suurenemine ning liikmesriikide 

vahelised erinevused, mis vähendasid veelgi tema suutlikkust reageerida 

majandusvapustustele ning suurenevatele lahknevustele nii ELis endas kui ka maailma 

peamistest tugeva majandusega riikidest, 

1. jälgib murega Euroopa majanduse nõrkust ja loidust, mida iseloomustavad 

majandusseisaku lähedane SKP, lubamatult kõrge töötuse määr ning püsivalt suur 

makromajanduslik tasakaalustamatus ja sotsiaalmajanduslikud erinevused liikmesriikide 
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vahel; 

2. rõhutab, et riigisisesel devalveerimisel ja pealesunnitud kokkuhoiumeetmetel, mida 

ühisraha piirangute raames ning stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirju järgides sunniti peale 

enamikule euroala liikmesriikidele, on olnud kogu euroala majandusele pikaajaline 

negatiivne mõju, mis on põhjustanud sisenõudluse kokkuvarisemise, sissetulekute 

kasvava ebavõrdsuse ning vaesuse ja noorte tööpuuduse plahvatusliku leviku; 

3. taunib asjaolu, et komisjoni retseptid, mis on poliitika koordineerimise Euroopa 

poolaasta tehnokraatliku mehhanismi kaudu peale sunnitud mitmele liikmesriigile, 

põhinevad jätkuvalt kahjulike struktuurireformide ja riiklike kulutuste rangete 

piirangute kombinatsioonil, milles puudub demokraatlik legitiimsus ja mis ei ole ka 

toonud mingit nähtavat kasu ei majandusele ega ühiskonnale; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et struktuurireformid, mille eesmärk on liikmesriikide 

tööturgude liberaliseerimine, on suurendanud noorte töötust ja tööhõive ebakindlust, 

teravdades juba niigi jätkusuutmatu kokkuhoiupoliitika majandus-, sotsiaal- ja 

inimkulusid; rõhutab tungivat vajadust võtta sihipäraseid meetmeid ja teha avaliku 

sektori investeeringuid, mille eesmärk on saavutada kiiremas korras täielikult 

kvaliteetne tööhõive ja inimväärne elatustase kõigile Euroopa kodanikele;  

5. rõhutab, et komisjoni Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondil (EFSI) põhinevate 

investeeringute strateegia ning stabiilsuse ja kasvu pakti paindlikkuse klausli 

kasutamine ei ole suutnud pakkuda ELi liikmesriikides tõeliselt positiivset ja 

märkimisväärset fiskaalstiimulit või vähendada investeeringulõhet ELis; taunib eriti 

EFSI rõhuasetust suurtele taristuprojektidele, millel on tõsine keskkonnamõju ja puudub 

tegelik lisaväärtus majandusele ja ühiskonnale; 

6. taunib asjaolu, et suur ja püsiv jooksevkonto puudujäägi vähendamine euroalal on 

mõnes liikmesriigis kaasa toonud üha suurema avaliku sektori võla, mis kajastab 

kokkuhoiupoliitika kahjulikku mõju riigi rahanduse kestlikkusele; 

7. tuletab meelde, et ühisraha koos nn kõigile sobiva rahanduspoliitikaga, mis on 

takistanud vahetuskursi kõikumisest tingitud kiiret kohandumist, on sundinud nõrgema 

majandusega riike taastama oma välist konkurentsivõimet valulise sisemise 

devalveerimise ja kokkuhoiu kaudu, milleks vähendati riigisiseseid palku ja hindu; peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et see protsess on kujunenud pikaajaliseks madalseisuks, kus 

tööpuudus on rekordiliselt suur ja kasvab sissetulekute ebavõrdsus; märgib, et ühisraha 

asümmeetriline mõju keskse asukohaga ja äärepoolsetele riikidele on võimendanud ELi 

keskse asukohaga ja äärealade vahelist makromajanduslikku tasakaalustamatust; 

8. peab majanduslikku ja sotsiaalset olukorda, eelkõige euroala äärepoolsetes 

piirkondades, murettekitavaks, ning nõuab antitsüklilist majanduspoliitikat ja tõelist 

avaliku sektori investeeringute kava siseriiklikul tasandil, et suurendada sisenõudlust ja 

tööhõivet; on seisukohal, et selleks on vaja põhjalikult muuta eelarve-eeskirju, mis 

asjatult piiravad liikmesriikide fiskaalvõimekust, et vabastada avaliku sektori tootlikud 

investeeringud eelarvepuudujäägi arvestusest ja tunnustada liikmesriikide suveräänset 

õigust viia ellu autonoomset poliitikat, mis vastab nende eripärale ning majanduse ja 

elanikkonna vajadustele;  
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9. kutsub sellega seoses liikmesriike üles olema vastu fiskaalkokkuleppe integreerimisele 

ELi õigusraamistikku ja see kokkulepe tühistada; rõhutab ka, et kiiresti on vaja 

põhjalikult muuta ELi kehtivaid majanduse juhtimise eeskirju, et vabastada avaliku 

sektori investeeringud eelarve-eeskirjadest ning võimaldada antitsüklilist 

majanduspoliitikat ja majanduse elavdamist; 

10. tuletab meelde, et viivislaenude suur osakaal mõnes liikmesriigis on otseselt põhjustatud 

halvasti planeeritud majanduspoliitikast, mis on põhjustanud kogunõudluse 

kokkuvarisemise, leibkondade sissetulekute languse ja tööpuuduse; märgib sellega 

seoses, et ELi järelevalveasutuste tähelepanu koondumine krediidiriskile on vastuolus 

vähese tähelepanuga tuletisinstrumentidest ja muudest raskesti realiseeritavatest 

väärtpaberitest tulenevale pankade suurele riskipositsioonile, mis kujutab endast 

suuremat ohtu finantssektori stabiilsusele kui laenud peredele ja VKEdele; on 

arvamusel, et ELi pangandusjärelevalve asümmeetriline lähenemisviis põhjustab 

euroala keskse asukohaga ja äärepiirkondade riikide pangandussüsteemides 

märkimisväärseid konkurentsimoonutusi;  

11. tuletab meelde, et rahapoliitika on pärast kriisi ja majanduse aeglase elavnemise etapis 

majanduse stimuleerimiseks suuresti ebatulemuslik, nagu on tõendanud EKP seni 

võetud erakorraliste poliitikameetmete tähtsusetu mõju; tuletab meelde, et turgudesse 

pumbatud tohutu likviidsus on finantssüsteemi kinni jäänud ja pangad on seda 

kasutanud pigem spekulatiivsetel eesmärkidel kui reaalmajanduse rahastamiseks ja 

toetamiseks; märgib murega, et see pretsedenditu likviidsuse hulk on avaldanud aja 

jooksul Euroopa majandusele ja finantsstabiilsusele kahjulikku kõrvalmõju, 

suurendades ebavõrdsust ja varade hinnamullide teket;  

12. kritiseerib asjaolu, et komisjon on majanduse juhtimise eeskirju rakendanud 

meelevaldselt oma suva järgi ; märgib sellega seoses, et komisjon ei ole kunagi 

kasutanud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse olemasolevaid vahendeid, 

et ennetada suur ja püsiva jooksevkonto ülejäägi teket, mis kahjustab euroala toimimist 

ja takistab uue riikidevahelise tasakaalu leidmist; märgib murelikult, et komisjon jõudis 

oma põhjalikus analüüsis, mille ta viis läbi 2017. aastal makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse alusel, järeldusele, et praegu puuduvad põhjused 

makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse kiirendamiseks;  

13. rõhutab, et selleks, et leevendada suurt tasakaalustamatust euroalas ja edendada euroala 

kestlikkust, oleks vaja luua laialdased stabiliseerimis- ja hüvitamisskeemid, mis 

võimaldaksid fiskaalülekandeid ülejäägiga riikidest majandusraskustesse sattunud 

riikidesse; 

14. leiab siiski, et kuna poliitiline kokkulepe selliste mehhanismide loomiseks puudub, 

oleks lahkumine rahaliidust mõne riigi jaoks ainus praktiline võimalus taastada 

konkurentsivõime ja olulised tingimused majanduse püsivaks elavdamiseks; on sellega 

seoses seisukohal, et kiiresti oleks vaja kehtestada demokraatlik menetlus, et 

liikmesriigid saaksid asjakohaseid lahkumis- või loobumisklausleid kasutades otsustada, 

kas lahkuda või jääda väljaspoole rahaliitu; 

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

tugevdamise ettepanekuid, mis lähtuvad struktuurireformide läbiviimisest ja eelarve 
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konsolideerimisest eelarvepuudujäägiga riikides; on arvamusel, et liikmesriikide 

majandusliku suveräänsuse jätkuv kadu üksnes halvendaks majanduslikke, poliitilisi ja 

sotsiaalseid probleeme ega oleks euroala stabiilsuse probleemi tegelik lahendus; nõuab 

sellega seoses majandus- ja rahaliidu ning majanduse juhtimise raamistiku põhjalikku 

muutmist, nii et see tugineks lojaalsele koostööle liikmesriikide vahel, riikliku 

suveräänsuse austamisele ja subsidiaarsuse põhimõttele;  

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 

komisjonile, nõukogule, eurorühmale, Euroopa Keskpangale ning liikmesriikide 

parlamentidele. 

Or. en 

 

 


