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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et Euroopa poolaasta tugevdab majanduspoliitika kooskõlastamist 

liikmesriikide vahel, tagades seeläbi parema majanduse juhtimise, mis toob Euroopale 

lisandväärtust; 

2. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa poolaasta on institutsionaliseeritud määrusega (EL) 

nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 

järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta;  

3. on sellele vaatamata seisukohal, et Euroopa poolaasta legitiimsust, läbipaistvust ja 

tõhusust tuleks suurendada; 

4. peab oluliseks suurendada poolaasta legitiimsust ja kaotada praegune õiguslik ebaselgus, 

mis võib tulevikus põhjustada institutsionaalseid konflikte, sealhulgas volituste ja 

vastutuse lisamist ja dubleerimist ning ELi institutsionaalse raamistiku ebaselgust ja 

keerukuse suurenemist; 

5. peab kahetsusväärseks, et parlamentaarsel kontrollil on selles protsessis ainult väike roll; 

rõhutab et Euroopa poolaasta ei tohi mingil juhul ohustada Euroopa Parlamendi ja riikide 

parlamentide õigusi; 

6. võtab murega teadmiseks, et Euroopa Parlamendi rolli on majanduskriisist põhjustatud 

otsuste langetamises pidevalt vähendatud ja on seisukohal, et parlament tuleb kaasata 

otsustusprotsessi, et suurendada kõiki kodanikke mõjutavate otsuste legitiimsust; 

7. on seisukohal, et Euroopa Parlament on sobiv koht majandusalase dialoogi pidamiseks 

ning koostöö tegemiseks liikmesriikide parlamentide ja Euroopa institutsioonide vahel; 

8. kinnitab veel kord, et määrusesse (EÜ) nr 1466/97 inkorporeeritud majandusliku dialoogi 

ja uue kooskõlastusmehhanismi alased uued sätted tuleb täielikult jõustada ja et Euroopa 

poolaasta kõigi etappide suhtes tuleb kohaldada täielikku demokraatlikku kontrolli; 

9. on arvamusel, et majanduslik dialoog tuleks laiendada Euroopa Keskpangaga peetavale 

rahandusalasele dialoogile, et see hõlmaks korrapäraseid arutelusid Euroopa Parlamendi, 

komisjoni ja ECOFINi nõukogu eesistuja vahel seoses iga-aastase majanduskasvu 

analüüsi ja riigipõhiste soovitustega; 

10. tuletab meelde, et läbipaistvusel ja juurdepääsul teabele on demokraatliku legitiimsuse 

tagamisel tähtis roll ning Euroopa poolaastat ja majanduslikku dialoogi tuleks pidada 

osaks ELi institutsionaalsest raamistikust ja nendega tuleks edendada ühenduse meetodit, 

kaasates sellesse kõigis etappides Euroopa Liidu institutsioonid; 

11. tuletab meelde Herman Van Rompuy poolt nõukogu 28. ja 29. juunil toimunud koosolekul 

esitatud raporti „Tõelise majandus- ja rahandusliidu suunas”, milles nõutakse kergemini 

rakendatavat raamistikku poliitika kooskõlastamiseks Euroopa poolaasta raames; 
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12. on seisukohal, et protokolli nr 1 artikli 9 kohane tihe koostöö Euroopa Parlamendi ja 

riikide parlamentide vahel on tähtis, et luua vajalik demokraatlik legitiimsus ja poolaasta 

protsesside juhtimine riiklikul tasandil; nõuab, et tugevdataks Euroopa Liidu ja riiklike 

tasandite vahelist dialoogi, järgides nende tööülesannete jaotust; 

13. on seisukohal, et lisaks koostöö tagamisele parlamentide vahel on vaja teha ka suuremaid 

jõupingutusi, et suhelda kodanikega ja kaasata nad aktiivselt protsessi; 

14. on seisukohal, et vähendada muret legitiimsuse pärast, peaksid riikide parlamendid täitma 

protsessis aktiivsemat rolli, ja teeb ettepaneku selle kohta, et liikmesriigid kohandaksid 

oma siseriiklikke protsesse viisil, mis võimaldaks kaasata riikide parlamente arutelusse 

oma riikide fiskaal- ja reformikavade üle enne nimetatud kavade esitamist Euroopa 

Liidule;  

15. nõuab Euroopa Parlamendi tihedamat kaasamist ja aktiivsemat osalemist protsessis ja on 

seisukohal, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 121 lõike 5 alusel peaksid komisjon 

ja nõukogu parlamendile aru andma vastuvõetud riigipõhistest soovitustest; 

16. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks nõuetekohased põhjendused oma poliitiliste 

soovituste kohta ning eristaks ja seaks tähtsuse järjekorda poliitilised meetmed eri riikides, 

et anda nõukogule suuniseid riikide kohta, millele viimane peaks erilist tähelepanu 

pöörama; 

17. on seisukohal, et selleks et säilitada nii komisjoni soovituste aluseks oleva iga-aastase 

majanduskasvu analüüsi usaldusväärsus kui ka Euroopa poolaasta läbipaistvus, on tähtis, 

et nõukogu jätkaks komisjoni soovitustest tehtud erandite põhjendamist; 

18. tuletab meelde, et majanduspoliitika kooskõlastamine Euroopa poolaasta raames peaks 

põhinema Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 5 ning et poolaasta raames 

kindlaksmääratud prioriteedid peaksid täielikult järgima Euroopa Liidu lepingu artikli 3 

lõikes 3 ja muudes lepingu sätetes sedastatud eesmärke ja nõudeid, pidades eelkõige 

silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 121 (majanduspoliitika üldsuunised), 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 126 (ülemäärane eelarvepuudujääk) ja Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikkel 148 (tööhõivepoliitika); 

19. tuletab meelde, et Euroopa Parlamenti tuleks tunnustada sobiva demokraatliku foorumina 

Euroopa poolaasta lõpus sellele üldhinnangu andmiseks; on veendunud, et selle 

tunnistamise märgina peaksid ELi institutsioonide ja protsessi kaasatud 

majandusorganisatsioonide esindajad andma Euroopa Parlamendi liikmetele teavet, kui 

nad seda küsivad; 

20. on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks kohandama oma organisatsiooni struktuuri 

vastavalt äsja kehtestatud Euroopa poolaastale, kasutades meetmeid, nagu ad hoc / ajutise 

komisjoni või töö- või juhtrühma loomine Euroopa poolaasta iga-aastase järelevalve 

läbiviimiseks. 
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