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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,

– võttes arvesse majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut 
ja selle vabastusklauslit määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes 3, 
artikli 9 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 3 ning määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 3 lõikes 5 ja 
artikli 5 lõikes 2, mis hõlbustab eelarvepoliitika koordineerimist tõsise majanduslanguse 
ajal,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni õiglase maksustamise kohta 
globaalses digitaalmajanduses: BEPS 2.01,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu2,

– võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta3,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta (2019/2956(RSP))4,

– 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) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013 ja 
(EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide 
tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID‐19 
puhangule (koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus)5,

– 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) 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0102.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
5 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)
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2020/461, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda finantsabi 
liikmesriikidele ja liiduga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik 
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab6,

– 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 „Ajutine riigiabi meetmete 
raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangus“ (2020/C 91 I/01) ja 
selle 4. aprilli 2020. aasta muudatust (2020/C 112 I/01),

– 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 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 imporditollimaksudest vabastamise 
ja impordi käibemaksuvabastuse kohta kaupade puhul, mis on vajalikud COVID-19 
puhangu tagajärgedega võitlemiseks 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 ja Euroopa Eelarvenõukogu 24. märtsi 2020. aasta avaldust 
COVID-19 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),

6 ELT L 99, 31.3.2020, lk 9.
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– võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust, millega luuakse COVID-19 
puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse 
Euroopa rahastu (SURE)7,

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „2020. aasta Euroopa poolaasta: 
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 pealkirjaga „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 majandus- ja 
rahaliidu süvendamise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

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, nende 
konkreetset majanduslikku olukorda ja esialgseid tingimusi, sealhulgas 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 makromajanduslike erinevuste süvenemist;

7 ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.
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I. Lähteolukord

1. märgib sügava murega, et komisjoni 2020. aasta kevade majandusprognoosi kohaselt 
ootab ELi 2020. aastal ees tema ajaloo suurim majanduslangus;

2. tunneb muret COVID-19 kriisi negatiivse mõju pärast maailmamajandusele, 
kaubandusele, vaesusele ja sissetulekute ebavõrdsusele;

3. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni hinnangul on ELi investeerimisvajadused nn 
rohelise ülemineku ja digipöörde realiseerimiseks vähemalt 595 miljardit eurot aastas8;

II. Lühiajalised vajadused

Majanduse taastumine

4. tunnistab, et EL seisab silmitsi enneolematu ülesandega leevendada ajaloolise ulatusega 
majanduslanguse sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi ning seada suund majanduse 
kiirele taastumisele, mis on seotud jätkusuutliku ja õiglase ülemineku ja digipöördega; 
on veendunud, et selleks tuleb 2010. aastatega võrreldes oluliselt suurendada avaliku ja 
erasektori investeeringuid ning et kõrgem investeeringute tase tuleb paljudeks 
eelseivateks aastateks stabiliseerida;

5. tunneb heameelt kiirete ja jõuliste raha- ja eelarvepoliitiliste kriisimeetmete üle nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning Euroopa majanduse elavdamise kava üle; peab 
oluliseks, et majanduse taastamise pakett oleks täielikult kooskõlas ELi uue 
majanduskasvu strateegiaga, st kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidega ning eesmärgiga kaitsta 
naiste õigusi ja saavutada sooline võrdõiguslikkus; nõuab rahaliste vahendite ja 
ressursside suunamist projektidele ja abisaajatele, mis oleksid kooskõlas aluslepingul 
põhinevate põhiväärtustega, ning nõuab, et toetust saavad ettevõtted kaitseksid oma 
töötajaid, maksaksid õiglase osa maksudest ja hoiduksid dividendide maksmisest või 
aktsiate tagasiostmise skeemidest aktsionäride tasustamise eesmärgil;

6. tervitab stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimist ning loodab, et 
see aktiveeritakse vähemalt 2021. aasta lõpuni, et toetada liikmesriikide pingutusi 
pandeemiakriisist taastumiseks ning nende majandusliku ja sotsiaalse vastupanuvõime 
tugevdamist;

7. tuletab meelde spetsiifilist vajadust edendada lähenemist euroalas;

Eelarve- ja majanduspoliitika raamistiku läbivaatamine

8. tunneb heameelt Euroopa Eelarvenõukogu järelduse9 üle, et eelarveraamistik tuleb läbi 
vaadata, ning on veendunud, et pandeemia põhjustatud sügav majanduskriis süvendab 
seda vajadust veelgi; on veendunud, et läbivaatamine ja reform peavad vastama 
eelnimetatud nõuetele seoses kliimamuutuste ja digiteerimisega seotud investeeringute 

8 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
9 Euroopa Eelarvenõukogu aastaaruanne 2019, lk 71.
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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suurendamisega ning investeeringute uue taseme stabiliseerimisega, kusjuures samal 
ajal tuleb tagada eelarve usaldusväärne haldamine;

9. tunneb muret COVID-19 kriisi märkimisväärse, kuid ebaühtlase negatiivse mõju pärast 
valitsemissektori eelarvepuudujäägile ja erasektori võlale, mis halvendab veelgi nende 
liikmesriikide olukorda, keda pandeemia ja/või juba varasem suur valitsemissektori 
võlg eriti mõjutab; nõuab lahendust, mis tagaks valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse;

10. peab oluliseks, et ELi eelarve- ja majanduspoliitika raamistiku läbivaatamine saaks 
vabastusklausli kehtetuks tunnistamise ajaks lõpule viidud ning et see võimaldaks 
eelarvepoliitikal reageerida lühiajalistele vapustustele vastavalt vajadustele ning 
pikemas perspektiivis vähendada valitsemissektori suurt võlamäära kokkulepitud 
kontrollväärtusteni; samaaegselt tuleb võimaldada piisaval tasemel avaliku sektori 
investeeringuid, progressiivset maksupoliitikat, laenude tagasimaksmist 
majandustsüklitega kohandatud viisil ning avalike hüvede pikaajalist ajakohastamist;

11. teeb ettepaneku kehtestada üheaegselt avaliku sektori muude kui investeerimiskulude 
kulueeskirjad ja avaliku sektori investeeringute kuldreegel, mis on mõlema jaoks keskse 
tähtsusega; soovib näha kiiret taastumist COVID-19 kriisist ning üleminekut puhtamale, 
sotsiaalselt kestlikumale ja ulatuslikumalt digiteeritud ühiskonnale;

Eesmärgiks kestlik ja demokraatlik Euroopa poolaasta

12. tervitab Euroopa poolaasta kevadise paketi ümbersuunamist, mille eesmärk on anda 
viivitamatu majanduspoliitiline vastus COVID-19 sotsiaal-majandusliku ja tervisemõju 
käsitlemiseks ja leevendamiseks ning majandustegevuse taaskäivitamiseks; toetab 
komisjoni teadaannet Euroopa poolaasta reformi kohta, eesmärgiga muuta see 
majanduse elavdamise meetmete koordineerimise vahendiks, mille aluseks on Euroopa 
rohelise kokkuleppe, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja kestliku arengu eesmärkide 
põhimõtted; on veendunud, et see peab hõlmama ka riigiabi ja maksupoliitikaga seotud 
meetmete kooskõlastamist; rõhutab vajadust lõimida ühte uued siduvad jätkusuutlikkuse 
ja heaolu näitajad ning majanduskasvu tulemuste alternatiivsed mõõtmised;

13. tunnustab rolli, mille komisjon on majanduse taastamise kavas andnud Euroopa 
poolaastale; märgib siiski, et liikmesriikide investeerimis- ja reformiprogrammide 
Euroopa poolaasta protsessiga vastavusse viimise edu ja tulemuslikkus sõltub Euroopa 
poolaasta reformi ning eelnimetatud stabiilsuse ja kasvu pakti reformi edenemisest;

14. kordab oma nõudmist tugevdada Euroopa Parlamendi demokraatlikku rolli 
majandusjuhtimise raamistikus aluslepingu mis tahes tulevase muutmise korral ning 
nõudmist sõlmida vahepeal üleeuroopalist kestlikku juhtimist käsitlev 
institutsioonidevaheline kokkulepe, mis annaks Euroopa Parlamendile õiguse anda 
nõusolek iga-aastases kestliku majanduskasvu analüüsis, euroala eelarvepaketis ja 
riigipõhistes soovitustes esitatud poliitikasoovitustele;

15. toonitab, et avaliku sektori tulud on hädavajalikud, et rahastada pandeemiajärgset 
majanduse taastumist ja õiglast üleminekut kestlikule majandusele; tuletab meelde, et 
maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kogumaht ELis on 160–190 
miljardit eurot riigikassadesse laekumata jäänud tulusid aastas;
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16. kutsub komisjoni üles uurima rahvusvaheliste institutsioonide soovitatud uusi 
poliitikasuundi, mis toetavad ja aitavad rahastada õiglast üleminekut ja kestlikku 
majanduskasvu ning mille eesmärk on taastada liikmesriikide rahandus; nõuab, et uus 
ressursside kogum hõlmaks sissetulekut, mis tuleneb ELi poliitikast, mis soodustab nii 
keskkonnakaitset kui ka õiglase ühtse turu säilitamist;

III. Keskmise tähtajaga vajadused

Majandus- ja rahaliidu süvendamine

17. tuletab meelde tungivat vajadust täiendada ja tugevdada majandus- ja rahaliidu 
struktuuri, et väliste vapustuste korral kaitsta kodanikke, vähendada survet riikide 
rahandusele ning ületada sotsiaalsed ja majanduslikud tasakaaluhäired; selleks tuleb 
luua avaliku sektori investeeringute fiskaalvõimekus, saavutada euroala 
makromajanduslik stabiliseerimine ja ühtekuuluvus ning kehtestada Euroopa 
töötushüvitiste edasikindlustuse kord;

18. 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 eelarve-eeskirjade 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.


