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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

euroala majanduspoliitika kohta 2020. aastal
(2020/2078(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 122 lõiget 2, 
millega hõlbustatakse finantsabi andmist liikmesriikidele, kes on raskustes või keda 
tõsiselt ähvardavad suured raskused, mida põhjustavad loodusõnnetused või 
liikmesriigist sõltumatud erandlikud sündmused, ja selle artiklit 136 ning sellele lisatud 
protokolle nr 1 ja 2,

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut 
ning selle vabastusklauslit nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1466/97 
(eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise 
tõhustamise kohta)1 artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes 3, artikli 9 lõikes 1 ja artikli 10 
lõikes 3 ning nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1467/97 (ülemäärase võla 
menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta)2 artikli 3 lõikes 5 ja artikli 5 
lõikes 2, mis hõlbustab eelarvepoliitika koordineerimist tõsise majanduslanguse ajal,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2019. aasta aruannet „Häiremehhanismi aruanne 
2020“ (COM(2019)0651) ja komisjoni 17. detsembri 2019. aasta soovitust võtta vastu 
nõukogu soovitus euroala majanduspoliitika kohta (COM(2019)0652),

– võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2020. aasta soovitust euroala majanduspoliitika 
kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 26. veebruari 2020. aasta teatist „2020. aasta Euroopa 
poolaasta: struktuurireformide elluviimisel ning makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamisel ja korrigeerimisel tehtud edusammude hindamine ning määruse (EL) nr 
1176/2011 kohaste põhjalike analüüside tulemused“ (COM(2020)0150),

– võttes arvesse oma 10. juuli 2020. aasta resolutsiooni liidu tervikliku poliitika kohta 
rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud 
viimase aja arengud4,

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu toimimise 
parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades5,

– võttes arvesse komisjoni 5. veebruari 2020. aasta teatist „Majanduse juhtimise paketi 
hindamine – Aruanne määruste (EL) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 

1 EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.
2 EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.
3 https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-
the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/ 
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0204.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0049.

https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
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1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 kohaldamise ning nõukogu direktiivi 2011/85/EL 
sobivuse kohta” (COM(2020)0055),

– võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2017. aasta teatist „Edasised sammud Euroopa 
majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimiseks: tegevuskava“ (COM(2017)0821),

– võttes arvesse komisjoni talituste 27. mai 2020. aasta töödokumenti „Euroopa 
taastumisvajaduste kindlakstegemine“6,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta 
vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond7,

– võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu 
otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi8,

– võttes arvesse komisjoni 7. juulil 2020 avaldatud Euroopa suvist majandusprognoosi9,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21. juuli 2020. aasta järeldusi10,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni õiglase maksustamise kohta 
globaalses digitaalmajanduses: BEPS 2.011,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu12,

– võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta13,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta (2019/2956(RSP))14,

– võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2020. aasta teatist „Euroopa koordineeritud 
majanduslikud meetmed COVID-19 puhangule reageerimiseks“ (COM(2020)0112),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrust (EL) 
2020/460, millega muudetakse määruseid (EL) 1301/2013, (EL) 1303/2013 ja (EL) 
508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID‐19 
puhangule (koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus)15,

6 Komisjoni talituste töödokument „Euroopa taastumisvajaduste kindlakstegemine“, lk 16. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0218.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
10 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0102.
12 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
13 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
14 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
15 ELT L 99, 31.3.2020, lk 5.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_ET.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=et&reference=2019/2956(RSP)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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– võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2020. aasta teatist stabiilsuse ja kasvu pakti üldise 
vabastusklausli aktiveerimise kohta (COM(2020)0123),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrust (EL) 
2020/461, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda finantsabi 
liikmesriikidele ja liiduga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik 
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab16,

– võttes arvesse komisjoni 25. märtsi 2020. aasta suuniseid liikmesriikidele, mis 
käsitlevad välismaiseid otseinvesteeringuid ja kapitali vaba liikumist kolmandatest 
riikidest ning Euroopa strateegiliste varade kaitset enne määruse (EL) 2019/452 
(välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute määrus) kohaldamist (C(2020)1981),

– võttes arvesse komisjoni 19. märtsi 2020. aasta teatist „Riigiabi ajutine raamistik 
majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (2020/C 91 I/01) ja 
selle 4. aprilli 2020. aasta muudatust (2020/C 112 I/01),

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2020. aasta teatist liikmesriikidele Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist käsitleva lisa muutmise kohta 
lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse hõlmamiseks (2020/C 101 I/01 – C(2020)2044),

– võttes arvesse komisjoni 3. aprilli 2020. aasta otsust COVID-19 puhangu mõju vastu 
võitlemiseks vajalike kaupade imporditollimaksu- ja käibemaksuvabastuse kohta 2020. 
aastal (C(2020)2146),

– võttes arvesse komisjoni 28. aprilli 2020. aasta ettepanekut, millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses kohandustega COVID-19 
pandeemiale reageerimiseks (panganduspaketi vastuvõtmine) (COM(2020)0310 – 
2020/0066(COD)),

– võttes arvesse eelarveraamistiku hindamist, peatähelepanuga 19. septembri 2019. aasta 
kuuest ja kahest õigusaktist koosnevale paketile, Euroopa Eelarvenõukogu 29. oktoobri 
2019. aasta aruannet, Euroopa Eelarvenõukogu 24. märtsi 2020. aasta avaldust COVID-
19 kohta ja Euroopa Eelarvenõukogu 1. juuli 2020. aasta hinnangut euroala jaoks 
2021. aastal vajaliku eelarvepoliitika kohta,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2019. aasta teatist 2020. aasta kestliku 
majanduskasvu strateegia kohta (COM(2019)0650),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta (COM(2019)0640),

– võttes arvesse 6. mail 2020. aastal esitatud komisjoni majandusprognoosi 2020. aasta 
kevadeks (institutsiooni töödokument nr 125),

16 ELT L 99, 31.3. 2020, lk 9.
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– võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse 
COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava 
ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA)17,

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „Euroopa poolaasta 2020: 
riigipõhised soovitused“ (COM(2020)0500),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Euroopa võimalus: parandame 
vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „ELi eelarve, mis toetab Euroopa 
majanduse taastekava“ (COM(2020)0442),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist komisjoni 2020. aasta kohandatud 
tööprogrammi kohta (COM(2020)0440),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu, et toetada majanduse taastumist pärast 
COVID-19 pandeemiat (COM(2020)0441),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus 
Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (COM(2020)0445),

– võttes arvesse 5. detsembril 2012 avaldatud nn nelja juhi aruannet „Tõelise majandus- ja 
rahaliidu suunas“, viie juhi 22. juuni 2015. aasta aruannet Euroopa majandus- ja 
rahaliidu lõpuleviimise kohta, komisjoni 1. märtsi 2017. aasta valget raamatut Euroopa 
tuleviku kohta ning komisjoni 31. mai 2017. aasta aruteludokumenti majandus- ja 
rahandusliidu süvendamise kohta,

– võttes arvesse eurorühma 4. detsembri 2018. aasta aruannet juhtidele Euroopa 
majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0193/2020),

A. arvestades, et COVID-19 pandeemia põhjustab ELis ja kogu maailmas enneolematuid 
sümmeetrilisi vapustusi ning et selle kestust ja tervisealast, sotsiaalset ja majanduslikku 
mõju ei ole veel võimalik prognoosida;

B. arvestades, et vapustus ise on sümmeetriline, kuid selle mõju on liikmesriigiti väga 
erinev, peegeldades pandeemia tõsidust ja riikide ohjeldamismeetmete rangust, samuti 
nende konkreetset majanduslikku olukorda ja esialgseid tingimusi, sealhulgas teatavate 
sektorite ohustatust ja riikide võimalusi võtta vabalt valitud eelarvepoliitilisi meetmeid;

C. arvestades, et Euroopa sihikindel, kooskõlastatud ja solidaarne reageerimine on 
hädavajalik, et leevendada kriisi negatiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi 
ning vältida siseturu killustumist ning riikide ja piirkondade makromajanduslike 
erinevuste ja struktuurse polariseerumise süvenemist; arvestades, et tugeva vastastikuse 

17 ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.
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sõltuvuse tõttu kanduks majanduse mittetäielik taastumine ühes riigis üle kõigile teistele 
riikidele ja pidurdaks majanduskasvu kõikjal;

D. arvestades, et enamik kriisi mõjudest on tõenäoliselt ajutised ning kui sissetulekuid, 
töökohti, likviidsust ja investeeringuid toetav riiklik ja Euroopa poliitika on tulemuslik, 
taastub majandustegevus pärast piirangute järkjärgulist lõdvendamist; arvestades, et 
sellest hoolimata võib oodata selliseid püsivaid negatiivseid tagajärgi nagu jätkuvalt 
tagasihoidlik nõudlus, turu ja sissetulekute ebakindlus, investeeringute puudujääk ja 
tööhõive vähenemine, majanduse tootmispotentsiaali langus ning varasema tootmis- ja 
kasvutrajektoori taastumise takistatus;

E. arvestades, et liit peab reageerima praegusele kriisile viisil, mis suurendab tema 
vastupanuvõimet tulevastele kriisidele;

F. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on kohustunud järgima aluslepingust tulenevaid 
põhiväärtusi, ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast ja Pariisi kokkulepet;

G. arvestades, et kriis on ebaproportsionaalsel määral kahjustanud naisi ning kavandatud 
majanduse elavdamise kavas ei käsitleta COVID-19 kriisist tingitud probleeme 
hoolekandesektoris ega konkreetselt naisi mõjutavaid probleeme;

H. arvestades, et COVID-19 kriis mõjutab eelkõige vähem kaitstud rühmi, suurendades 
ebavõrdsust, vaesust, töötust ja sotsiaalseid lõhesid ning kahjustades Euroopa 
sotsiaalseid ja tööhõivestandardeid;

I. arvestades, et COVID-19 pandeemia on näidanud, kui tähtis on väärtustada 
hoolekandetööd lisaks tervishoiusektorile ka lastehoius ning puuetega inimeste ja eakate 
hooldamisel; rõhutab, et euroala majanduspoliitikas tuleb suunata rohkem 
investeeringuid kvaliteetsetesse, taskukohastesse ja kättesaadavatesse avaliku ja 
erasektori hooldusteenustesse;

J. arvestades, et 2019. aastal täitsid liikmesriigid täielikult ainult 5,7 % riigipõhistest 
soovitustest ning 45,9 % puhul tehti vähemalt mõningaid edusamme, kuid 48,4 % 
soovitustest ei rakendatud või rakendati väga tagasihoidlikult;

K. arvestades, et demokraatliku legitiimsuse ja läbipaistvuse huvides on vajalik nõukogu, 
komisjoni ja eurorühma aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees Euroopa poolaasta 
protsessi kõigis etappides;

I. Lähteolukord

1. märgib murelikult, et komisjoni 2020. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt ootab 
ELi ilmselt ees selle ajaloo suurima majanduslangus: 2020. aastal on see 8,3 %, oluliselt 
rohkem kui esialgu kevadel prognoositud 7,4 %, mis tähendab 2009. aasta finantskriisi 
ajal valitsenud majanduslangusest palju sügavamat langust; lisaks võtab teadmiseks, et 
nii euroala kui ka kogu ELi summaarne eelarvepuudujääk suureneb 2019. aasta 0,6 %-lt 
SKPst ligikaudu 8,5 %-le SKPst 2020. aastal, millega euroala koguvõla ja SKP suhe 
(mis on 2014. aastast saadik vähenenud) jõuab rekordilise 102,7 %ni (ELis tervikuna 
95,1 %); rõhutab, et prognooside kohaselt kasvab tööpuudus euroalal 7,5 %-lt (ELis 
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6,7 %) 2019. aastal 9,5 %-le (ELis 9 %) 2020. aastal ning et võib oodata 
märkimisväärset negatiivset mõju VKEdele, samal ajal kui ühtset turgu ja selle 
konkurentsivõimet mõjutavad äärmiselt suur ebakindlus ja olulised langusriskid;

2. tunneb muret COVID-19 kriisi negatiivse mõju pärast maailmamajandusele, 
kaubandusele, vaesusele ning (muu hulgas soolisele ja sissetulekute) ebavõrdsusele; 
märgib, et käesolevaks aastaks prognoositakse ülemaailmse SKP (ilma ELita) langust 
ligikaudu 3 %, mis on järsem langus kui ülemaailmse finantskriisi ajal aastatel 2008–
2009, ning ülemaailmse impordi maht väheneb 2020. aastal rohkem kui 10 % ja euroala 
ekspordi maht ligikaudu 13 %; on mures vaesuse suurenemise pärast, kuna paljudel 
tärkava turumajandusega ja madala sissetulekuga riikidel on raske sellise ulatusega 
tervishoiukriisiga toime tulla ning nende poliitiline tegutsemisruum selle 
makromajandusliku mõju leevendamiseks on piiratud;

3. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni hinnangul on EL 27 investeerimisvajadused 2020. 
ja 2021. aastal kuni 1,5 triljonit eurot lisaks kevadises prognoosis eeldatule ning et rohe- 
ja digipöördele kulub vähemalt 595 miljardit eurot aastas18, kusjuures täiendavalt on 
vaja 20 miljardit eurot aastas ELi autonoomiat suurendavateks strateegilisteks 
investeeringuteks, et tugevdada tööstuse vastupanuvõimet ja ELi strateegilist 
sõltumatust kõige vajalikumate kaupade ja teenuste (meditsiinitooted ja ravimid, 
strateegiline digitaristu, peamised progressi võimaldavad tehnoloogiad, elutähtsad 
toorained, kaitse- ja kosmosevaldkond) osas;

4. märgib, et pandeemiale reageerimiseks ette nähtud likviidsust toetavad meetmed 
moodustavad kokku 22 % ELi SKPst ja neid täiendati seniste ELi eelarvevahenditega, 
millega antakse toetust kuni 4,5 % ulatuses ELi SKPst19; on seisukohal, et 2021. aastal 
tuleb neid meetmeid jätkata; märgib lisaks, et Euroopa Liidu taasterahastu algatus võib 
anda Euroopa majandusele järgmise nelja aasta jooksul täiendavaid fiskaalstiimuleid 
ligikaudu 4–5 % ulatuses SKPst;

5. rõhutab, et nii avaliku kui ka erasektori investeeringud olid selgelt ebapiisavad juba 
enne kriisi ning et prognoosid näitavad investeeringute edasist järsku vähenemist (2020. 
ja 2021. aasta kohta kokku hinnanguliselt 846 miljardit eurot)20;

II. Lühiajalised vajadused

Majanduse taastumine

6. tunnistab, et EL seisab silmitsi enneolematu ülesandega leevendada ajaloolise ulatusega 
majanduslanguse sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi ning seada suund majanduse 
kiirele taastumisele, mis on seotud kestliku ja õiglase ülemineku ja digipöördega ning 
konkurentsivõime tugevdamisega; on veendunud, et selleks on hädavajalik oluliselt ja 
püsivalt suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid ning sotsiaalselt, 
keskkonnaalaselt ja majanduslikult kestlikke reforme, mis on pikaajaliselt elujõulised, 

18 Komisjoni talituste töödokument „Euroopa taastumisvajaduste kindlakstegemine“, lk 16. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf 
19 2020. aasta kevadise majandusprognoosi lk 3. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/ip125_en.pdf 
20 Komisjoni talituste töödokument „Euroopa taastumisvajaduste kindlakstegemine“ (vt eespool).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
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ning et suurenenud investeeringute tase tuleb paljudeks tulevasteks aastateks 
stabiliseerida, samal ajal kui EL vajab ka suuremat ülespoole suunatud lähenemist ja 
kestlikku majanduskasvu;

7. peab tervitatavaks kiiret ja jõulist reageerimist raha- ja eelarvepoliitika valdkonna 
kriisile nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil EKP pandeemia majandusmõjude 
ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) abil, Euroopa stabiilsusmehhanismi 
(ESM) aktiveerimist ja Euroopa Investeerimispanga üleeuroopalise tagatisfondi 
käivitamist, mis tagab finantsturgude likviidsuse ja stabiliseerumise, ning võtab 
teadmiseks, et komisjon on käivitanud üldise vabastusklausli, mis võimaldab 
eelarveraamistiku maksimaalset paindlikkust ja riikide vastuvõetud ajutisi riigiabi 
eeskirju, et võimaldada riikide valitsustel toetada tervishoiusüsteemi ja ettevõtteid 
rahaliselt lisaks kohe aktiveeritavale eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava 
ajutise toetuse Euroopa rahastule (TERA), mille eesmärk on säilitada inimestele kriisi 
ajal töökohad;

8. tunneb heameelt Euroopa Ülemkogu järelduste üle, milles tehakse ettepanek Euroopa 
majanduse taastekava ja 750 miljardi euro suuruse taasterahastu „NextGenerationEU“21, 
komisjoni poolse võlakirjade emiteerimise ja uute omavahendite kohta; tuletab siiski 
meelde Euroopa Parlamendi nõudmist anda COVID-19 kriisiga toimetulemiseks palju 
suurem investeerimisimpulss ning tunnistab, et suurte majanduslike ja sotsiaalsete 
erinevuste vältimiseks ning ELi pikaajaliste sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja lisameetmeid;

9. peab oluliseks, et kavandatav majanduse taastamise pakett oleks täielikult kooskõlas 
ELi uue kestliku majanduskasvu strateegiaga ja põhineks tugeval finantsstrateegial, st 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtetega, mis asetab kestlikkuse oma 
meetmete ja eesmärkide keskmesse, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega ning eesmärgiga kaitsta naiste õigusi ja saavutada sooline 
võrdõiguslikkus; nõuab, et rahalised vahendid ja ressursid suunataks projektidele ja 
toetusesaajatele, kes kulutavad neid vahendeid vastutustundlikult ja tulemuslikult 
kestlikele projektidele, millel on suurim võimalik mõju, suurendades samal ajal 
omanikutunnet Euroopa poolaasta eest ja järgides aluslepingul põhinevaid põhiväärtusi; 

10. rõhutab, et majanduse elavnemine peab põhinema ülespoole suunatud sotsiaalsel ja 
majanduslikul lähenemisel, sotsiaaldialoogil ning töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate parematel sotsiaalsetel õigustel ja töötingimustel ning toetama täiendavalt 
kestliku Euroopa investeerimiskava, pöörates erilist tähelepanu mõjuvõimu 
suurendamisele;

11. nõuab, et COVID-19 kriisi raames riigiabi, ELi vahendeid või muid avaliku sektori 
vahendeid saavad ettevõtted säilitaksid oma töötajate töökohad ja pakuksid neile kaitset, 
maksaksid õiglase osa maksudest, kohustuksid täitma kestlikkuse eesmärke, järgides 
vastutustundliku ettevõtluse rahvusvahelisi standardeid, ning hoiduksid maksmast 
dividende või pakkumast aktsiate tagasiostukavasid, mille eesmärk on aktsionäride 
tasustamine ja aktsiahindade tõstmine;

12. märgib, et tõsise majanduslanguse tõttu on käivitatud stabiilsuse ja kasvu pakti üldine 

21 https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/07/17-21/ 

https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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vabastusklausel, ning eeldab, et seda ei rakendata kauem, kui on vaja selleks, et toetada 
liikmesriikide pingutusi pandeemiakriisist taastumisel, lühiajaliseks stabiliseerumiseks 
ning liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse vastupidavuse tugevdamiseks ning 
majanduse suunamiseks kestlikule ja kaasavale üleminekule, mis edendab 
konkurentsivõimet ning piirkondlikku ja sotsiaalset ülespoole suunatud lähenemist;

13. jagab Euroopa Eelarvenõukogu muret, et suunised üldisest vabastusklauslist väljumise 
aja ja tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt 2021. aasta kevadeks, ning palub 
komisjonil esitada majandusuuringutel ja andmetel põhinev tegevuskava, milles 
võetakse arvesse Euroopa Eelarvenõukogu seisukohti;

14. jagab ka Euroopa Eelarvenõukogu seisukohta, et eelarvepoliitilise hoiaku kiire 
ümberpööramine ei ole majanduse taastamise eesmärgil soovitatav ning et nõudluse 
elavdamiseks on 2021. aastal vaja suuremat ja pikemat eelarvetoetust ning 
kaalutlusõiguse alusel võetavate teatavate eelarvemeetmete, sealhulgas valitsemissektori 
kulutuste mõne komponendi pikendamist;

15. tuletab meelde konkreetset vajadust edendada ülespoole suunatud lähenemist ja 
kestlikku majanduskasvu ELis ja eelkõige euroalal;

Eelarve- ja majanduspoliitika raamistiku läbivaatamine ja selle kohandamine vastavalt 
tulemustele

16. võtab teadmiseks Euroopa Eelarvenõukogu järelduse22, et eelarveraamistik tuleb läbi 
vaadata ja vastavalt tulemustele kohandada, kuna see on tarbetult keerukas ja 
protsükliline ning ei ole viimase seitsmeaastase kasvuperioodi jooksul enne kriisi 
kaitsnud riigi rahanduse kvaliteeti ega edendanud kestlikke avaliku sektori 
investeeringuid, ning on veendunud, et pandeemia põhjustatud sügav majanduskriis 
võimendab seda vajadust veelgi;

17. on veendunud, et eelarveraamistiku läbivaatamisel ja selle kohandamisel vastavalt 
läbivaatamise tulemustele pärast COVID-19 kriisi tuleb leida uus tasakaal, et edendada 
eespool nimetatud nõudeid, mis näevad ette selliste majanduskasvu soodustavate 
valitsemissektori kulutuste suurendamist, mis on seotud kliimamuutuste ja 
digiteerimisega, samuti sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase vastupidavusega, 
ning investeeringute uue taseme stabiliseerimist, kaasa arvatud investeeringud, mis on 
seotud ettevõtete, eelkõige VKEde taastumisega, ning ühtse turu ja selle 
konkurentsivõimega, tagades samal ajal eelarve kestliku haldamise;

18. juhib tähelepanu sellele, et majanduse juhtimise raamistikus tuleks vaadelda ka praegust 
majanduslikku reaalsust ja see peaks olema kooskõlas ELi poliitiliste prioriteetidega, 
parandades samas vastavust lihtsustatud, selgetele ja praktilistele eelarvereeglitele, mis 
on läbi vaadatud ja mida on vastavalt tulemustele kohandatud;

19. toetab ELi ja selle liikmesriikide antitsüklilist eelarvepoliitikat ja võla suhte 
vähendamist SKPsse ning seda, et liikmesriikide eelarved oleksid ELi majanduskasvu 
perioodidel tasakaalus või väikese ülejäägiga, et reageerida tulemuslikult tulevastele 

22 Euroopa Eelarvenõukogu aastaaruanne 2019, lk 71.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf 
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väljakutsetele ja tagada euroala stabiilsus; nõuab siiski tungivalt, et komisjon ja 
nõukogu ei kordaks majanduskriisile reageerimisel minevikus tehtud vigu; 

20. tunneb muret COVID-19 kriisi märkimisväärse, kuid ebaühtlase negatiivse mõju pärast 
valitsemissektori eelarvepuudujäägile ja erasektori võlale nii euroalal kui ka ELis, 
eelkõige liikmesriikides, millel juba enne pandeemiast tingitud majanduslangust oli suur 
riigivõlg, mis halvendab veelgi nende liikmesriikide olukorda, keda pandeemia ja/või 
juba varasem suur valitsemissektori võlg eriti mõjutab; nõuab lahendust, mis tagaks 
valitsemissektori võla kestlikkuse; on sellega seoses veendunud, et Euroopa Komisjoni 
võlakirjade emiteerimine on praeguses kriisis oluline samm;

21. peab oluliseks, et ELi eelarve- ja majanduspoliitika raamistiku läbivaatamine 
riigipõhiste soovituste eesmärgil pakuks kohandatud lahendusi, et vastata liikmesriikide 
erinevatele vajadustele; nõuab reegleid, mis võimaldaksid eelarvepoliitikas reageerida 
lühiajalistele vapustustele oma äranägemise järgi ning vähendada valitsemissektori 
suurt võlasuhet vastavalt eelarvereeglitele realistliku ja mõistliku ajavahemiku jooksul, 
võimaldades samal ajal piisaval tasemel avaliku sektori investeeringuid, kestlikku 
maksupoliitikat ja valitsemissektori stabiilset tulu koos avaliku taristu pikaajalise 
ajakohastamise ja tugevdamisega;

22. rõhutab, et Euroopa, riiklikud ja piirkondlikud avaliku sektori investeeringud, mis 
järgivad riigi rahanduse kestlikkust ja usaldusväärseid eelarvereegleid, aitavad oluliselt 
kaasa ELi püüdlustele: 1) toibuda COVID-19 kriisist; 2) edendada ELis üleminekut 
puhtamale, sotsiaalselt kaasavale, kestlikule ja digitaalsele ühiskonnale ning edendada 
majanduskasvu ja tugevdada ühtset turgu ja ühtekuuluvust; ning 3) suurendada ELi 
konkurentsivõimet ja strateegilist sõltumatust; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
looma reguleerivat raamistikku, sealhulgas investeerimisreegleid, mis on 
prognoositavad ja toetavad avaliku ja erasektori investeeringuid kooskõlas ELi 
pikaajaliste eesmärkidega, tagades samal ajal liikmesriikide suutlikkuse reageerida 
tulevastele kriisidele;

Eesmärgiks kestlik ja demokraatlik Euroopa poolaasta

23. väljendab heameelt Euroopa rohelise kokkuleppe kui olulise osa üle meie uues kestlikus 
majanduskasvu strateegias, milles on kokku võetud neli mõõdet – keskkond, tootlikkus, 
stabiilsus ja õiglus – ning kus Euroopa sotsiaalse turumajanduse keskmes on 
konkurentsivõimeline kestlikkus, mida võimaldavad digitaalne ja keskkonnahoidlik 
tehnoloogia, uuenduslik tööstusbaas ja strateegiline autonoomia, et kujundada Euroopa 
muutuste valdkonna teenäitajaks; 

24. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa poolaasta kevadises paketis pööratakse tähelepanu 
viivitamatule majanduspoliitilisele reageerimisele COVID-19 sotsiaal-majandusliku ja 
tervisemõju käsitlemiseks ja selle leevendamiseks ning majandustegevuse 
taaskäivitamiseks; märgib, et kevadises paketis esitatud riigipõhistes soovitustes 
keskenduti pandeemia põhjustatud kõige pakilisematele probleemidele ja kestliku 
majanduskasvu taaskäivitamisele ning et soovitused on üles ehitatud kahele eesmärgile: 
lühiajalises plaanis koroonaviiruse pandeemia tõsiste negatiivsete sotsiaal-majanduslike 
tagajärgede leevendamine ning lühikeses ja keskpikas perspektiivis kestliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamine, mis hõlbustab rohepööret ja digiüleminekut;
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25. toetab komisjoni teadaannet läbivaatamise kohta ja vastavalt selle tulemustele Euroopa 
poolaasta kohandamist, et muuta see majanduse taastamise meetmete koordineerimise 
vahendiks; märgib, et Euroopa poolaasta protsess peaks tagama eelarve- ja 
majanduspoliitika koordineerimisel põhineva ELi majanduse juhtimise protsessi 
toimimise ning võtma vajaduse korral arvesse sotsiaal- ja keskkonnapoliitika eesmärke; 
on veendunud, et see peab hõlmama riigiabi ja maksupoliitikaga seotud meetmete ning 
maksu- ja sotsiaalpoliitika ning töösuhteid reguleeriva poliitika paremat 
koordineerimist, et vältida liikmesriikide vahel ebaausat konkurentsi;

26. kutsub Euroopa Komisjoni üles töötama välja uut kliimanäitajat lisaks Euroopa 
poolaasta protsessile ja ilma seda nõrgendamata, et hinnata iga riigi eelarve puhul 
lahknevust liikmesriikide eelarvete struktuuri ja Pariisi kokkuleppega kooskõlastatud 
stsenaariumi vahel; rõhutab, et see näitaja peab andma liikmesriikidele teavet nende 
temperatuuritrajektoori kohta Pariisi kokkuleppe raames;

27. tunnistab rolli, mille komisjon on omistanud Euroopa poolaastale majanduse 
taastekavas, ja selle tähtsust poliitika koordineerimisel ELi tasandil, võttes arvesse 
liikmesriikide tasandil võetud poliitikameetmete ulatust ja enneolematut laadi; märgib 
siiski, et liikmesriikide investeerimis- ja reformiprogrammide vastavusse viimise 
tulemuslikkus ja edu sõltub Euroopa poolaasta läbivaatamisest ning vastavalt selle 
tulemusele kohandamisest, ja märgib, et liikmesriikide suurem vastutus riigipõhiste 
soovituste rakendamise eest sõltub samuti eespool nimetatud läbivaatamisest ning 
vastavalt selle tulemustele stabiilsuse ja kasvu pakti kohandamisest; kutsub seetõttu 
komisjoni üles liikmesriikidega proaktiivsemalt ja paremini suhtlema, pakkuma enne 
riigipõhiste soovituste tavapärast vastuvõtmist kohandatud lahendusi ning suurendama 
institutsioonidevahelist arutelu;

28. märgib, et taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi seos Euroopa poolaasta 
protsessiga ning investeeringute ja reformide rakendamise edusammude jälgimine võiks 
suurendada liikmesriikide pühendumust; on siiski veendunud, et nende omavaheline 
seos tuleks kavandada nii, et see tõhustaks majanduse taastamist, parandaks 
liikmesriikide sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast vastupanuvõimet ning 
edendaks ELi lisaväärtuse loomist;

29. on veendunud, et vastupanuvõimelise majanduse ülesehitamine nõuab Euroopa 
valitsemise sotsiaalse mõõtme tugevdamist, et pakkuda kõigile inimestele piisavat 
kaitset, välistamata võimalust kehtestada vajaduse korral ELi miinimumstandardid, et 
edendada elu- ja töötingimuste ülespoole ühtlustamist;

30. rõhutab, kui oluline on täielik arutelu ning Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide 
nõuetekohane kaasamine; kordab oma nõudmist tugevdada Euroopa Parlamendi 
demokraatlikku rolli majanduse juhtimise raamistikus ning kutsub nõukogu ja 
komisjoni üles võtma parlamendi vastu võetud resolutsioone nõuetekohaselt arvesse; 
kutsub komisjoni üles hoidma nii Euroopa Parlamenti kui ka nõukogu 
kaasseadusandjatena võrdselt hästi kursis kõigi aspektidega, mis on seotud ELi 
majanduse juhtimise raamistiku kohaldamisega, sealhulgas ettevalmistavate etappidega, 
ning pidades silmas mis tahes ettepanekuid reformimiseks või tõhustamiseks;

31. toonitab majandus- ja rahanduskomisjoni olulist rolli meetmete võtmisel, mille eesmärk 
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on parandada aruandekohustust Euroopa Parlamendi ees, kuna seni Euroopa poolaasta 
kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et praegust aruandekohustuse ülesehitust 
saaks tugevdada, et parandada selle legitiimsust ja tõhusust;

32. nõuab pühendunud koostöö tegemist sotsiaalpartnerite ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, et tugevdada demokraatlikku 
aruandekohustust, läbipaistvust ja kodanikuühiskonna kontrollirolli;

33. toonitab, et avaliku sektori tulud on hädavajalikud, et rahastada pandeemiajärgset 
majanduse taastumist, millega taastatakse ELi jätkusuutlik konkurentsivõime, ja toetada 
õiglast üleminekut kestlikule majandusele; tuletab meelde, et maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kogumaht ELis on 160–190 miljardit eurot 
riigikassadesse laekumata jäänud tulusid aastas; tuletab seetõttu meelde, kui oluline on 
võidelda maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja 
rahapesu vastu nii riiklikul kui ka ELi tasandil; tuletab sellega seoses meelde komisjoni 
poolt teatises „Tõhusama ja demokraatlikuma otsustusprotsessi poole ELi 
maksupoliitikas“23 antud panust ning väljendab heameelt komisjoni tegevuskava üle, 
mis käsitleb liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamiseks; nõuab ambitsioonikat seadusandlikku ettepanekut koos tõhustatud 
Euroopa tasandi järelevalve, pädevuste ja ressurssidega, mida on üksikasjalikult 
kirjeldatud Euroopa Parlamendi 1. juuli 2020. aasta resolutsioonis liidu tervikliku 
poliitika kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni 
tegevuskava ja muud viimase aja arengud24;

34. kutsub komisjoni üles uurima rahvusvaheliste institutsioonide soovitatud uusi 
poliitikasuundi, mis toetavad ja aitavad rahastada õiglast üleminekut, mis leevendab 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju ja edendab 
kestlikku majanduskasvu, ning mille eesmärk on leevendada pandeemiajärgse 
taastumisega seotud tohutuid kulusid ja taastada liikmesriikide rahandus; kutsub ELi 
juhte ja komisjoni üles tegema julgeid otsuseid, et kiiresti luua uute omavahendite 
kogum, võtta arvesse nii keskkonnakaitse rakendamist kui ka õiglase, kestliku ja 
konkurentsivõimelise ühtse turu arendamist soodustavast ELi poliitikast saadavat tulu 
ning võimaldada taasterahastu raames antud laenude tagasimaksmist juba järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku jooksul; tuletab meelde, et need omavahendid tuleb 
kasutusele võtta võimalikult kiiresti, hiljemalt alates 2021. aastast, ja need peavad 
olema alalised; rõhutab sellega seoses Euroopa Parlamendi seisukohta, mida parlament 
väljendas oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikus resolutsioonis nõukogu otsuse 
eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi25 ja millega 
kehtestatakse uued omavahendite kategooriad;

III. Keskmise tähtajaga vajadused

Majandus- ja rahaliidu süvendamine

35. rõhutab, et euro rolli tugevdamiseks on vaja õigeid struktuurilisi tingimusi, sealhulgas 
Euroopa rahaliidu süvendamist, pangandusliidu väljakujundamist ja kapitaliturgude 

23 COM(2019)0008. 
24 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0204. 
25 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.
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liidu väljakujundamist;

36. märgib, et esitati ettepanek euroalale pühendatud eelarvevahendi kohta lähenemise ja 
konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi raames, mis oleks rahastanud 
struktuurireformide ja avaliku sektori investeeringute pakette, et tugevdada euroala 
majanduse potentsiaalset kasvu ja ühisraha vastupanuvõimet majandusšokkidele; võtab 
teadmiseks, et lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendiga paralleelselt 
oli olemas ka võimalik vahend nende euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide jaoks, 
kes ei osale lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelises toetusvahendis – lähenemise ja 
reformi rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada euroalasse mittekuuluvate 
liikmesriikide lähenemist euroalale, andes struktuurireformide jaoks rahalist toetust; 
märgib, et komisjon esitas uue seadusandliku ettepaneku taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi kohta ning võttis nimetatud seadusandlikud ettepanekud tagasi; 
kutsub siiski komisjoni üles kaaluma tulevikus ettepanekute koostamist, et euroalal ja 
euroalasse mittekuuluvatel riikidel oleksid vahendid majandustsükli tõhusaks 
juhtimiseks;

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Komisjoni põhjalik Euroopa majanduse taastamise kava suurendab oluliselt ELi poliitilist ja 
majanduslikku tähtsust. Selles raamistikus on Euroopa poolaastal oluline ja koordineeriv roll 
kriisile viivitamatu majanduspoliitilise lahenduse leidmisel, see sillutab ELis teed kestlikule ja 
õiglasele keskkonnasäästlikule üleminekule ja digipöördele ning edendab samal ajal 
lähenemist. Võetud meetmete edu sõltub siiski ELi majandus- ja finantsjuhtimise põhjalikust 
reformimisest, mida alljärgnevalt põhjendatakse.

ELi eelarvereeglite praegu toimuva läbivaatamise otsus on tingitud mitmetest põhjustest. 
Avaliku sektori investeeringute tase on digiteerimise ja kliimamuutuste leevendamisega 
seotud probleeme arvestades selgelt ebapiisav. Paljud liikmesriigid peavad 
stabiilsuspoliitikaga seotud koordineerimisnõudeid üha suuremaks koormaks. Liikmesriigid 
pidasid Euroopa poolaasta raames antud majanduspoliitilisi soovitusi vaid osaliselt siduvateks 
ja vastavalt rakendasid neid valikuliselt. Ka ei sisalda raamistik valitud liikmesriikide ja 
Euroopa Parlamendi liikmete kohustuslikku demokraatlikku osalemist. Seetõttu ei vasta 
poliitika koordineerimine Euroopa poolaasta kaudu ootustele eelarvepoliitika eesmärkide 
saavutamise osas ega laiemalt ka majanduse tasakaaluhäirete vältimise ja vähendamise osas.

COVID-19 on põhjustanud enneolematu majanduskriisi, mis suurendab veelgi poliitika 
läbivaatamise vajadust. Vapustus ise on küll sümmeetriline, kuid selle mõju on liikmesriigiti 
väga erinev, peegeldades pandeemia tõsidust ja riikide ohjeldamismeetmete rangust, nende 
konkreetset majanduslikku olukorda ja esialgseid tingimusi, sealhulgas võimalusi võtta omal 
äranägemisel eelarvepoliitilisi meetmeid. See süvendab veelgi makromajanduslikke 
tasakaaluhäireid. Kõigis liikmesriikides suureneb oluliselt võlataseme osakaal SKPst ja mõnes 
riigis muutub see murettekitavalt suureks. Isegi pärast kriisi on paljudel riikidel väga raske 
saavutada nõutavat 60 % suurust võla ja SKP suhet. Kliimamuutuste ja digiteerimisega seotud 
probleeme arvestades tundub avaliku sektori investeeringute oluline suurendamine 
lähitulevikus ebatõenäoline. Majandus- ja rahanduspoliitika praeguse seisu juures tähendaks 
stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate eeskirjade taaskehtestamine – pärast üldise vabastusklausli 
tagasivõtmist – muutunud tingimuste ja tulevaste vajaduste ignoreerimist.

Seepärast tehakse käesolevas Euroopa poolaastat käsitlevas raportis ettepanek, et Euroopa 
majandus- ja finantspoliitika kesksed väljakutsed – eelkõige jätkusuutliku ja õiglase 
kliimapoliitika rakendamine ja digiteerimine – tuleks kindlalt kinnistada praegusesse 
kriisivastasesse poliitikasse. Samal ajal tuleb panna alus finants- ja majanduspoliitika 
raamistiku kohandamisele kriisijärgseks perioodiks. Põhiküsimuseks kujuneb Euroopa 
majandus- ja rahanduspoliitika stabiliseerimise ühitamine avaliku sektori investeeringute 
piisava suurendamisega kõigis ELi liikmesriikides. Lisaks tuleb astuda täiendavaid samme 
demokratiseerimise ning majanduslike ja sotsiaalsete tasakaaluhäirete vähendamise suunas.
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