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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu 
analüüsi kohta
(2018/2119(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 2, artikleid 
126 ja 136 ning protokolli nr 12,

– võttes arvesse protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus,

– võttes arvesse protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 
kohaldamise kohta,

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust 
(EL) nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 
eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise 
tõhustamise kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide 
eelarveraamistiku nõuete kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust 
(EL) nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1177/2011, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust 
(EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise 
kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrust 
(EL) nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende 

                                               
1 ELT L 306, 23.11.2011, lk 12.
2 ELT L 306, 23.11.2011, lk 41.
3 ELT L 306, 23.11.2011, lk 8.
4 ELT L 306, 23.11.2011, lk 33.
5 ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.
6 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1.
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ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 472/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala 
liikmesriikide üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse 
tagamisel2,

– võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2018. aasta teatist „2019. aasta majanduskasvu 
analüüs: üleilmse ebakindluse tingimustes on vaja tugevamat Euroopat“ 
(COM(2018)0770), ning 2019. aasta häiremehhanismi aruannet (COM(2018)0758),

– võttes arvesse Euroopa Eelarvenõukogu 10. oktoobri 2018. aasta iga-aastast aruannet,

– võttes arvesse komisjoni 2018. aasta sügise Euroopa majandusprognoosi,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrust 
(EL) 2017/825, millega luuakse struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–
2020 ning muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/20133,

– võttes arvesse 2018. aasta rahvastiku vananemise aruannet, mille komisjon avaldas 25. 
mail 2018,

– võttes arvesse 21. novembri 2018. aasta soovitust euroala majanduspoliitikat käsitleva 
nõukogu soovituse kohta (COM(2018)0759),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni muudatusettepanekutena esitatud seisukohta 
(A8-0000/2018),

A. arvestades, et Euroopa majanduses algab nüüd kuues järjepideva kasvu aasta;

B. arvestades, et majanduskasv on endiselt kaitsetu geopoliitiliste pingete ees, mis 
avaldavad mõju ülemaailmsele kaubandusele, ning püsiva ebakindluse ees, mis raamib 
liidu edasisi suhteid Ühendkuningriigiga; 

C. arvestades, et prognoosi kohaselt kasvab vanadussõltuvusmäär 29,3 %-lt 2016. aastal 
52,3 %-ni 2080. aastaks, mis tähendab vähemat kui kaht tööealist inimest iga eaka 
kohta;

D. arvestades, et möödunud kahe aastakümne vältel on tootmistegurite kogutootlikkus 
euroalal jäänud suurte ülemaailmsete konkurentide tootmistegurite kogutootlikkusest 
maha;

E. arvestades, et komisjoni prognoosi kohaselt on eeldatavasti kümne liikmesriigi 

                                               
1 ELT L 140, 27.5.2013, lk 11.
2 ELT L 140, 27.5.2013, lk 1.
3 ELT L 129, 19.5.2017, lk 1.
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valitsemissektori võla suhe SKPsse 2019. aastal üle 60 %;

1. märgib, et komisjoni 2018. aasta rahvastiku vananemise aruandest nähtub, et 
oodatavasti kasvavad eelseisvate aastakümnete vältel pensionite, tervishoiuteenuste ja 
pikaajalise hooldusega seotud eelarvekulud, kuna Euroopa elanikkond vananeb 
jätkuvalt oluliselt;

2. soovitab liikmesriikidel tungivalt võtta vastutus tulevaste põlvkondade ees ning tagada 
meie sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkus ning seeläbi meie heaoluriikide 
tulevik;

3. soovitab liikmesriikidel tungivalt valmistuda nendeks demograafilise arengu 
suundumusteks, 1) luues eelarvepuhvrid, et kaitsta end kasvavate eelarvekulude eest; 2) 
viies nende kulude vähendamiseks ellu struktuurireforme; 3) suurendades tootlikkuse 
kasvu, mis on hädavajalik jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks tulevikus;

4. tunnustab komisjoni 2019. aasta majanduskasvu analüüsi, milles kinnitatakse uuesti, kui 
olulised on 1) kõrgetasemelised investeeringud; 2) reformid, millega suurendatakse 
tootlikkuse kasvu, kaasavust ja institutsioonide taset; 3) makrotasandi finantsstabiilsus 
ning riigi rahanduse usaldusväärsus;

Eelarvepuhvrid

5. märgib, et eakate suurema osakaaluga kaasnevad suuremad kulud tervishoiuteenustele, 
vanaduspõlve hooldusele ja pensionitele; märgib lisaks, et vananevas ühiskonnas 
väheneb tööealiste osakaal eakate osakaalu suhtes, mis tähendab, et ühe eaka kohta on 
vähem tööealisi maksumaksjaid; toonitab, et see seab riigi rahandusele tohutu 
koormuse, ohustades selle jätkusuutlikkust;

6. on mures asjaolu pärast, et mõned valitsemissektori eelarve puudujäägi ja suure 
valitsemissektori võlaga liikmesriigid on lasknud käest soodsate makromajanduslike 
tingimuste tekitatud võimaluse luua eelarvepuhvrid, seevastu kui mõni eelarvepoliitilise 
manööverdamisruumiga liikmesriik on veelgi tugevnenud, aidates seeläbi kaasa euroala 
3,2 % suurusele jooksevkonto ülejäägile, mis on suurim maailmas;

7. tunnustab komisjoni jõupingutusi julgustada jooksevkonto puudujäägi või suure 
välisvõlaga liikmesriike piirama tööjõu ühikukulu kasvu ja suurendama oma 
konkurentsivõimet ning julgustada suure jooksevkonto ülejäägiga liikmesriike 
edendama nõudlust, suurendades vastavalt tootlikkuse kasvule palgakasvu ning 
edendama tootlikkuse kasvu investeeringute edendamise kaudu;

8. peab kahetsusväärseks, et Itaalia ei ole esitanud komisjonile 2019. aasta muudetud 
eelarvekava; toetab komisjoni kaalutlusi võlapõhise ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse kohta Itaalia vastu, võttes arvesse riigi suutmatust vastata võlakriteeriumile;

9. soovitab liikmesriikidel tungivalt luua tulevaste põlvkondade jaoks eelarvepuhvrid; 
nõuab stabiilsuse ja kasvu pakti paremat jõustamist, mille juures keskendutakse võlgade 
vähendamisele;

10. tunnustab Euroopa Eelarvenõukogu ettepanekut eelarve-eeskirjade radikaalse 
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lihtsustamise kohta, et kõrvaldada ELi kehtiva eelarveraamistiku nõrgad kohad; 
rõhutab, et stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjades sisalduva paindlikkuse abil tuleks leida 
tasakaal mõistliku eelarvepoliitika tagamise eesmärgi ning tulusate investeeringute 
võimaldamise vahel;

Struktuurireformid

11. tuletab meelde, et tööjõu vananemine pidurdab järgmise paari aastakümne vältel 
tõenäoliselt märkimisväärselt Euroopa tootlikkuse kasvu; seepärast soovitab 
liikmesriikidel tungivalt rakendada tootlikkust suurendavad struktuurireforme;

12. toonitab, kui oluline on vaadata läbi riiklikud pensioniskeemid, mida suuresti 
rahastatakse jooksvalt, et vähendada nende eelarvekoormust;

13. toonitab, kui oluline on suurendada tööjõu osalemise määra, et säilitada 
sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkus, eeskätt kasvava sõltuvusmäära 
tingimustes;

14. nõuab, et maksustamisel liigutaks eemale Euroopas kehtivast kõrgest tööjõuga seotud 
maksukoormusest;

15. toonitab, et digiüleminek, üleilmastumine ja tehnoloogiline muutus kujundavad meie 
tööturud radikaalselt ümber;

16. toonitab, et kahaneva tööealise rahvastiku koondamine nõuab mitmekülgsemaid 
töötajaid ja paindlikumaid tööturge, mis on kombineeritud aktiivse tööturu poliitikaga, 
pidevõppe ja koolitusega, ning kättesaadavaid sotsiaalkindlustussüsteeme, nagu on 
kirjeldatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas;

17. toonitab, et õiguslike ja halduslike tõkete tõttu ei saa väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd), kes on tööhõive oluline taganttõukaja, kasutada täiel määral ära 
Euroopa ühtse turu võimalusi; soovitab komisjonil tungivalt neid tõkkeid vähendada; 
soovitab komisjonil tungivalt võidelda ebaausa konkurentsi ja maksustamisega VKEde 
ja hargmaiste kontsernide seas;

18. nõuab maksusüsteemi reforme, et parandada maksukogumist; rõhutab vajadust parema 
kooskõlastamise järele maksustamise valdkonna haldustavades;

19. tuletab meelde, kui oluline on vastupanuvõimeline pangandussektor, mis tagab 
finantsstabiilsuse; tunnustab üleskutseid viia järk-järgult lõpule pangandusliit, mis 
hõlmab usaldusväärset Euroopa hoiuste tagamise skeemi ning viivislaenude 
vähendamise paketti;

20. toonitab, et üleminek pankade riiginõuete uuele riskikaalu süsteemile aitab vähendada 
pankade ja valitsuste nn allakäiguspiraali;

Investeeringud ja tootlikkuse kasv

21. toonitab, et põlvkondadevahelise õigluse tagamiseks peavad liikmesriigid suurendama 
tootlikkust tulusate investeeringute kaudu, nagu kasvu soodustavad taristuprojektid, et 
ergutada väga vajalikku võimalikku majanduskasvu;
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22. rõhutab, et liikmesriigid peavad eristama tulusad riiklikud investeeringud ja jooksvad 
kulud, kuna eelarveruumi ei tohi mingil juhul kasutada jooksvate kulude rahastamiseks;

23. rõhutab, et suurenev tootlikkuse kasv nõuab investeeringuid teadus- ja 
arendustegevusse, innovatsiooni ja digiüleminekusse, mille juures pööratakse 
tähelepanu nii füüsilise kui ka inimkapitali suurendamisele;

24. rõhutab, et Euroopa-sisesed välismaised otseinvesteeringud toovad kaasa suurema 
tootlikkuse nii investeerimisühingute kui ka kohalike äriühingute jaoks vastuvõtvates 
piirkondades ning tekitavad Euroopas majandusliku lähenemise; 

25. toonitab tungivat vajadust täieõigusliku kapitaliturgude liidu järele, kuna finantsturud 
võivad tagada erasektori riskijagamise ja riskivähendamise mehhanismid;

Liikmesriikide isevastutus

26. tuletab meelde, et riigipõhiste soovituste rakendamise määr on liiga madal; arvab, et 
Euroopa poolaasta keskmes peaks olema liikmesriikide isevastutus; soovitab 
liikmesriikide ja piirkondlikel parlamentidel arutada riigiaruandeid ja riigipõhiseid 
soovitusi;

°

° °

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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