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Euroopa Parlamendi resolutsioon ettevalmistuste kohta Euroopa Ülemkogu 19.–20. 
detsembril 2013. aastal toimuvaks kohtumiseks
(2013/2626(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kaitsepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse;

B. arvestades, et tihedat ja toimivat majandus- ja rahandusliitu käsitleva komisjoni 
ettepaneku demokraatlikku legitiimsust on vaja tugevdada, nagu on rõhutatud asjaomases 
tegevuskavas, kaasates käimasolevasse seadusandlikku protsessi ja aluslepingute 
võimalike tulevaste muudatusettepanekute koostamisse asjakohase õigusliku menetluse 
kaudu tihedalt nii liikmesriikide, eelkõige euroala riikide parlamendid kui ka Euroopa 
Parlamendi;

C. arvestades, et tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu suunas liikudes tuleks austada 
liikmesriikide tahet, kellel on võimalus loobuda euro kasutuselevõtust eesmärgiga 
säilitada oma riigi vääring;

D. arvestades, et Euroopa osaleb ülemaailmses võidujooksus, milles ainult 
konkurentsivõimelised majandused suudavad luua uusi töökohti ja tõsta oma kodanike 
elatustaset;

E. arvestades, et üha keerukamates globaalsetes majandustingimustes peab Euroopa Liit 
toime tulema konkurentsivõime sügava kriisiga;

ÜHINE JULGEOLEKU- JA KAITSEPOLIITIKA

1. rõhutab, et kaitsepoliitika peaks jääma eelkõige liikmesriikide pädevusse ja seda peaks 
juhtima valitsustevaheline konsensus, mitte mõni ELi institutsioon; tuletab meelde, et ELil 
ei ole ja EL ei kavatse ka luua täiendavaid sõjalisi üksusi;

2. nõuab tungivalt, et EL keskenduks oma tsiviilvõimete arendamisele, mis võiksid 
täiendada NATO ja tahtekoalitsioonide sõjalisi võimeid, selle asemel, et luua ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames kulukaid ja dubleerivaid sõjalisi struktuure, 
institutsioone ja strateegiaid;

3. on veendunud, et Euroopa liitlaste käsutuses peaksid olema täiustatud, mobiilsed ja 
koostalitusvõimelised sõjalised võimed, et anda eeskätt panus NATO võimetesse; on 
veendunud, et nende jaoks, kellel sellised võimed puuduvad, võiks kasulikuks osutuda 
võimete ühendamine ja ühiskasutus; on arvamusel, et vale nime saanud ELi 
lahinguüksustest võiks välja arendada kasuliku vahendi koolituse ja koostalitusvõime 
jaoks;

4. rõhutab, kui tähtis on toetada Euroopa riikides tugeva kaitsesektori tehnoloogilist ja 
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tööstuslikku baasi, sest see on oluline tegur, mis aitab Euroopa riikidel tagada oma 
kodanike julgeoleku ja täita rahvusvahelisi kohustusi;

5. märgib, et majandus- ja võlakriis on mõjutanud kaitse-eelarveid ning on pakkunud 
täiendava ettekäände riikliku kaitsevõime vähendamiseks; rõhutab seega suuremat 
vajadust vältida juba olemasoleva NATO kaitsevõime ELi-poolset kulukat ja raiskavat 
dubleerimist; kutsub Euroopa liitlasi üles järgima NATO nõuet eraldada vähemalt 2% 
SKPst kaitsekuludele;

6. võtab kahetsusega teadmiseks märkimisväärsed viivitused 2009. aasta direktiivi 
ülevõtmisel ja palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu mittestrateegiliste riigihangete 
valdkonnas siiani esinevatele turutõketele; kiidab selles valdkonnas juba meetmeid võtnud 
liikmesriike ja juba saavutatud arenguid;

MAJANDUS- JA RAHALIIT

7. märgib, et viimasel aastal on saavutatud üha suuremaid edusamme majandus- ja rahaliidu 
toimimise parandamiseks vajalike reformide elluviimisel, ning palub liikmesriikidel 
töötada selle nimel, et muuta oma fiskaalpositsioon jätkusuutlikumaks;

8. märgib, et majanduskriis ei ole veel vaibunud; rõhutab, et äärmiselt oluline on jätkata 
majanduskasvu toetavat riigi rahanduse konsolideerimist; rõhutab vajadust jätkata 
põhjalikke ja jätkusuutlikke struktuurireforme, millega keskendutakse tööturu 
paindlikkusele, sotsiaalsüsteemide ja avaliku halduse tulemuslikkusele, elujõulisele 
pangandussüsteemile ja stabiilsetele finantsturgudele;

9. tunnistab vajadust parandada majandus- ja rahaliidu toimimist, eelkõige demokraatliku 
vastutuse ning riikide ja pankade vaheliste seoste lõhkumise seisukohast, mis hoiaks ära 
selle, et Euroopa maksumaksjad peavad kinni maksma finantssektori tulevaste kriiside 
tagajärjed; hoiatab siiski, et finantsvaldkonna reguleerimisel on tõsine ja ettekavatsemata 
mõju ettevõtetele kui lõpptarbijatele, pensionifondidele ja reaalmajanduse teistele 
komponentidele; nõuab suuremat valvsust, et tagada finantsvaldkonna reguleerimise 
tõhusus ja sihipärasus selliselt, et nii ettevõtete kui ka finantseerimisasutuste 
konkurentsivõime pärssimise asemel minimeeritakse kaasnevaid kulusid nende jaoks, kes 
sõltuvad finantsteenuste sektorist;

10. kinnitab, et majandus- ja rahandusliidu valitsemine ei tohi piirata liikmesriikide 
parlamentide ja Euroopa Parlamendi õigusi, eelkõige kui kavandatakse suveräänsuse 
üleandmist; rõhutab asjaolu, et tõeline legitiimsus ja vastutus eeldavad demokraatlikke 
otsuseid ning liikmesriikide ja ELi asjakohasel tasandil peavad selle tagama vastavalt 
liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament; innustab neid liikmesriike, kus 
põhiseadus seda lubab, kasutama demokraatliku legitiimsuse suurendamiseks 
referendumite võimalust;

11. nõuab, et mõeldaks hoolikalt läbi majandus- ja rahaliidu majanduspoliitika 
koordineerimise menetlus, mille kohaselt peaks komisjon esitama asjaomase liikmesriigi 
parlamendile selle taotlusel oluliste majanduspoliitika reformide kohta oma arvamuse ning 
põhjendama kõiki oma soovitusi muudatuste tegemiseks kavandatud reformides, enne kui 
asjaomase liikmesriigi parlament võtab kõnealuse arvamuse lihthäälteenamusega vastu 
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või lükkab tagasi;

12. rõhutab asjaolu, et igasuguses lähenemise rahastamisvahendis osalemine, mis põhineb 
reformimeetmete teatud tingimustel rahastamisel, peaks olema rangelt vabatahtlik nii 
euroala kui ka euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide jaoks; soovitab kasutada selliste 
vahendite jaoks finantsabimehhanismi loomise õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 352; 

13. rõhutab asjaolu, et juba heakskiidetud meetmete rakendamine peab olema tähtsam mis 
tahes uuest ettepanekust; nõuab tungivalt, et komisjon põhjendaks sõltumatu välise 
mõjuhinnangu abil iga uue majandusjuhtimise valdkonnas tehtud ettepaneku 
lisandväärtust, eelkõige juhul, kui ettepanek hõlmab suveräänsuse üleandmist; 

14. on seisukohal, et EL ning majandus- ja rahaliit ei saa olla demokraatlikult jätkusuutlikud, 
kui liikmesriikide parlamentide kasuks ei toimu võimu detsentraliseerimist; soovitab peale 
olemasoleva kollase kaardi süsteemi kehtestada ka punase kaardi süsteem, mille kaudu 
saaksid liikmesriikide parlamendid nõuda, et komisjon võtaks soovimatud seadusandlikud 
ettepanekud tagasi;

15. palub komisjonil loetleda tulevased institutsioonilised suundumused, mida ta peab 
järgmise 12 kuu jooksul vajalikuks, et tugevdada majandus- ja rahaliidu ülesehitust, ning 
anda nendest seadusandjatele viivitamata teada, et võimaldada liikmesriikide 
parlamentidel kasutada oma suuremat õigust teostada järelevalvet selle üle, kas need 
ettepanekud on subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas;

MAJANDUS- JA SOTSIAALPOLIITIKA

16. toetab majanduskasvu strateegiat, mille eesmärk on luua nõuetekohane poliitiline 
raamistik, et ettevõtted ja ettevõtjad saaksid areneda, luues uusi töökohti ja jõukust ning 
tõstes elatustaset; märgib, et Euroopa 2020 strateegias on paika pannud sihid tuleviku 
jaoks, kuid peab kahetsusväärseks seda, et ei ole jätkunud poliitilist tahet sellele piisava 
hoo andmiseks, et tagada selle täielik rakendamine; rõhutab, et oluline on luua raamistik, 
millega ergutatakse kõiki majandussektoreid taastuma ja edu saavutama, pöörates erilist 
tähelepanu tootmisele ja teenustele;

17. tunneb sügavat muret kõrge (ja kasvava) tööpuuduse pärast 28 ELi liikmesriigis, 
kusjuures noorte tööpuudus on rekordtasemel; nõuab, et võetaks aktiivselt kasutusele 
poliitika tööotsijate tööturule tagasitoomiseks ja struktuurireformide teostamiseks, et 
parandada konkurentsivõimet, vähendada tööjõukulusid, suurendada tootlikkusenäitajaid 
ja edendada tööjõu liikumist eesmärgiga tugevdada majanduskasvu ja ergutada töökohtade 
loomist kogu ELis;

18. palub komisjonil toimivuskontrollide raames tuvastada valdkonnad, kus esineb ülemäärast 
koormust, vastuolusid ja ebatõhusaid meetmeid, eelkõige tööhõive ning tervise ja ohutuse 
õigusaktide valdkonnas, mis takistavad ettevõtete ja eelkõige VKEde kasvuvõimalusi;

19. tunneb heameelt selle üle, et nõukoguga saavutati kokkulepe avalike hangete ulatusliku 
reformi osas, mille Euroopa Parlament jaanuaris heaks kiidab; nõuab, et liikmesriigid 
alustaksid viivitamatult nende oluliste reformide ülevõtmise protsessi, et maksimeerida 
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kasu, mida VKEd turu avamisest saavad, võttes kasutusele elektrooniliste riigihangete 
vahendid, tagades avalike hangete parema vastavusseviimise ja ergutades uuenduslikke 
lahendusi; juhib eelkõige tähelepanu uuenduslike hangete potentsiaalile, mida pakub 
uuenduslike partnerluste uue vahendi varajane kaasamine;

20. nõustub komisjoni hinnanguga, et ühtsel turul on märkimisväärselt kasutamata 
potentsiaali, ja kutsub seetõttu liikmesriike üles rakendama viivitamatult juba vastuvõetud 
õigusakte; juhib eriti tähelepanu teenuste turu kasvupotentsiaalile, mida Euroopa 
Parlament on pidevalt paljudes raportites rõhutanud; palub nõukogul ja komisjonil teha 
selles valdkonnas palju suuremaid pingutusi;

21. märgib, et ka kaupade ühtsel turul püsivad ebavajalikud ja piiravad tõkked, kuna 
liikmesriikide ametiasutused järjepidevalt ignoreerivad kaupade paketis sisalduvat 
vastastikuse tunnustamise kohustust; kiidab komisjoni nende rikkumistega tegelemiseks 
praegu võetavate sihipäraste meetmete eest, eelkõige ehitusmaterjalide osas; märgib 
samuti, et standardiorganid peavad ühtse turu eeskirju järgima ja ei tohi luua kaupade 
ühtsele turule uusi tõkkeid uute piiravate riiklike standardite väljatöötamise kaudu;

22. tunnustab Euroopa Ülemkogu digitaalse ühtse turu lõpuleviimise kohta antud 
üksikasjalike soovituste eest ja on nördinud, et komisjon ei ole sellele pühendumusele 
vastanud suunatud tegevuskavaga, nagu Euroopa Parlament palus tal teha; juhib 
tähelepanu Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsioonile digitaalse ühtse turu 
rajamise lõpuleviimise kohta1, milles nõuti lairiba-internetiühendust, e-identimist ja 
elektroonilisi allkirju, ning kinnitab, et koostada tuleks laiaulatuslik tegevuskava koos 
liikmesriikidele kohaste eesmärkidega;

23. jagab komisjoni seisukohta, et Euroopa õigusaktid peaksid olema hoolikalt koostatud, et 
saavutada maksimaalsed tulemused ja tekitada ettevõtetele, eriti väiksematele ettevõtetele 
minimaalne koormus; väljendab muret selle pärast, et komisjoni poolt hiljuti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitatud ettepanekud on olnud väga nõrkade mõjuhinnangute ja 
puudulike selgitustega, mida on kinnitanud ka komisjoni enda mõjuhindamiskomitee 
poolt läbi viidud avalikud hindamised; on arvamusel, et komisjon on muutunud oma 
mõjuhinnangute süsteemiga seoses kohatult rahulolevaks, ja nõuab, et enne komisjoni 
järgmist koosseisu tuleks põhjalikult hinnata selle süsteemi tulemuslikkust, võttes arvesse 
vajadust tugevdada õigusaktide ettevalmistamise etappi ja poliitikameetmete 
väljatöötamist, nagu soovitati mõjuhinnangute toimimist käsitlevas kontrollikoja 
aruandes; nõuab lisaks, et komisjon seaks prioriteediks majanduskasvu ja 
konkurentsivõime ning ajakohastaks pidevalt regulatiivse koormuse vähendamise 
eesmärke; väljendab tugevat toetust õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 
ja VKEde tulemustabeliga seotud tööle; palub, et komisjon annaks varakult teada 
edusammudest, mida on tehtud kümne kõige koormavama ELi õigusaktiga seoses, nagu 
komisjon oma hiljutises teatises märkis;

24. tunnustab komisjoni pingutusi, mille eesmärk on lihtsustada ja parandada 
maksukohustuste täitmist ELi liikmesriikides standardse käibedeklaratsiooni 
kasutuselevõtuga, mis hinnanguliselt peaks vähendama halduskoormust kuni 15 miljardit 
eurot aastas, ning palub liikmesriikidel asjaomane direktiiv viivitamata siseriiklikku 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.
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õigusse üle võtta; 

25. väljendab heameelt võimaluse üle vaadata läbi ema- ja tütarettevõtjate direktiiv, et hoida 
ELis ära agressiivne maksuplaneerimine;

26. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles ühendama jõud partnerriikide ja -institutsioonidega, 
et OECD maksuparadiiside määratlust korrapäraselt ajakohastada, täiustada ja rakendada 
eesmärgiga tagada võrdsed tingimused ja ühise ülemaailmse standardi täitmine kogu 
maailmas; 

27. kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande 
ELis ja maailmas maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ning agressiivse 
maksuplaneerimise vastases võitluses tehtud edusammude kohta ning avaldama oma 
veebisaidil konkreetsed näited parimate tavade kohta selles valdkonnas;

MUUD KÜSIMUSED

Vahemere rakkerühm

28. tunneb sügavat muret Põhja-Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi ja poliitiliste rahutuste 
pärast, mis seab naaberriigid tugeva surve alla ja sunnib suurt hulka põgenikke jätkuvalt 
EList varjupaika otsima;

29. tunneb heameelt Vahemere rakkerühma loomise üle; kutsub osalejaid ka koostööd 
tegema, et leida praktilisi ja toimivaid lahendusi, millel oleks liikmesriikide laialdane 
toetus, et vältida hiljuti merel aset leidnud tragöödiate kordumist, aidata ehitada 
demokraatiat ja suurendada stabiilsust Põhja-Aafrika piirkonnas ning vähendada 
varjupaigataotlustest põhjustatud survet ELile;

30. kutsub siseasjade volinikku üles andma ülevaade meetmetest, mida ta võtab selleks, et 
ergutada Põhja-Aafrikas, muudes transiitriikides ja peamistes päritoluriikides suuremate 
pingutuste tegemist ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja kaubitsemise vastu 
võitlemiseks;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule ja 
komisjonile.


