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2. lisa. Majandus- ja rahaliidu vahendid
Kriisi õppetundide varal on majandus- ja rahaliidu „tööriistakasti“ 2010. aastast oluliselt
uuendatud ja tõhustatud. Edusamme on tehtud neljas valdkonnas:
Praegu majandus- ja rahaliidu käsutuses olevad vahendid
hiljutised või käigusolevad algatused,misjärgnesid viie juhi aruandele

võeti vastu kriisi kõrghetkel või pärast seda ja praegu toimiv

Majandusliit:

Rahandusliit:
Finantsasutuste ja finantsturgude rangem regulatsioon ja järelevalve

Majandus- ja eelarvepoliitika suurem kooskõlastamine Euroopa poolaasta
raames

Hoiused on tagatud kuni 100 000 euro ulatuses

Erimenetlused makromajandusliku tasakaalustamatuse avastamiseks ja
kõrvaldamiseks

Riski vähendamine pangandussektoris
Rohkem rahastamisvõimalusi ettevõtetele kapitaliturgude kaudu

Rohkem tähelepanu euroala prioriteetidele

Euroopa hoiuste tagamise skeem

Riiklikud komiteed, mis jälgiksid tootlikkuse arengut
Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Majandus- ja
rahaliidu
vahendid

Fiskaalliit:

Demokraatlik vastutus ja tugevad institutsioonid:

Erinevad päästefondid, mis on viinud Euroopa stabiilsusmehhanismi loomiseni

Intensiivsem dialoog Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentidega

Aastaeelarvete rangem järelevalve ja rohkem tähelepanu
ELi sotsiaaldialoogi uus algus

võlasuundumustele

Sammud tugevdatud esindatuse poole rahvusvahelistes institutsioonides

Euroopa Eelarvenõukogu
Sammud eelarve-eeskirjade lihtsustamiseks

Allikas: Euroopa Komisjon
2011.–2013. aasta kriisi kõrghetkel või vahetult pärast seda astuti olulisi samme, et
tugevdada euroala terviklikkust ja kindlustada selle struktuuri.
•

Kehtestati uued eeskirjad, et parandada majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist ning
tagada, et selliseid poliitikameetmeid riiklikul ja Euroopa tasandil põhjalikumalt
arutatakse. Sel eesmärgil võeti kasutusele Euroopa poolaasta, iga-aastane otsustustsükkel,
et tõhusama kontrolli ja poliitiliste suuniste kaudu ELi ja liikmesriikide prioriteedid
paremini omavahel kooskõlla viia. ELi eelarve-eeskirjad, mis on sätestatud stabiilsuse ja
kasvu paktis, said täiendust esimese ja teise majanduse juhtimise paketi õigusaktide,
samuti majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise rahvusvahelise
lepingu (mis sisaldas fiskaalkokkulepet) näol. Kõik need eeskirjad aitasid tagada
riigieelarvete parema järelevalve, suurendada eelarveraamistike usaldusväärsust ja pöörata
rohkem tähelepanu võlakoormusele. Samuti võeti eeskirjadega kasutusele uus menetlus:
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus. See aitab avastada ja kõrvaldada
negatiivseid arengusuundumusi majanduses enne nende realiseerumist.

•

Ellu viidi mitu algatust, et luua ühisturu jaoks turvalisem finantssektor. Need algatused
moodustavad ühtse reeglistiku ELi liikmesriikide kõigi finantsettevõtjate jaoks. Ühtse
reeglistiku eesmärk on kehtestada ühtsed ja ühtlustatud usaldatavusnõuded, millele peavad
vastama krediidiasutused ja investeerimisühingud kogu ELis. Ühtne reeglistik on ka
pangandusliidu aluseks. Ehkki pangandusliitu on koondunud euroala riigid, võivad sellega
liituda ka riigid väljastpoolt euroala. Pangandusliidu raames viidi vastutus ELis asuvate
suurte ja piiriülese tegevusega pankade järelevalve ja kriisilahenduse eest Euroopa
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tasandile. Sel eesmärgil loodi ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahenduskord.
Kõigis liikmesriikides ühtlustati hoiusekindlustuse põhireegleid, nii et kõik üksihoiused
on nüüdsest tagatud kuni 100 000 euro ulatuses.
•

Loodi päästefondid, millest toetati neid liikmesriike, kellel ei olnud enam võimalik
finantsturgudel laenu saada. Kui algsed meetmed, see tähendab Euroopa
finantsstabiilsusmehhanism (EFSM) ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF), olid
ajutised, siis praegune hädaolukorra fond (Euroopa stabiilsusmehhanism) on püsiva
iseloomuga ja selle laenuandmisvõime on kokku 500 miljardit eurot.

Pärast seda, kui 2014. aasta novembris algas praeguse komisjoni ametiaeg, ja ennekõike
pärast viie juhi aruande avaldamist 2015. aasta juunis on tehtud mitmeid olulisi
edusamme.


Uuendatud on majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat. Liikmesriikidel ja
sidusrühmadel, nagu riiklikud parlamendid, sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond, on
nüüd rohkem võimalusi aruteludeks kõikidel tasanditel. Rohkem tähelepanu on pööratud
probleemidele euroalal tervikuna: sellega seoses esitatakse spetsiaalseid soovitusi ja
edasikanduvat mõju jälgitakse hoolikamalt. Stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjade
paindlikkust kasutatakse selleks, et reforme ja investeeringuid toetada ning
majandustsüklit täpsemalt kajastada.



Sotsiaalsed kaalutlused on seatud ühele pulgale majanduslike kaalutlustega: Euroopa
poolaasta raames esitatakse konkreetseid soovitusi ja kasutatakse uusi sotsiaalseid
näitajaid. Samuti tegi komisjon konkreetse ettepaneku luua Euroopa sotsiaalõiguste
sammas, mis on uuendatud lähenemisprotsessi ajakohastatud suunanäitaja. Enne seda, kui
lepiti kokku Kreeka uues majanduslikus kohandamisprogrammis, viidi läbi spetsiaalne
sotsiaalmõju hindamine.



Reformide kohta teabe andmiseks ja nende toetamiseks riiklikul tasandil pakkus komisjon
välja ja nõukogu võttis vastu soovituse euroala liikmesriikidele luua riiklikud tootlikkuse
nõuandekomiteed. Samuti moodustas komisjon struktuurireformi tugiteenistuse, et
koondada kogu Euroopa oskusteavet ja pakkuda huvitatud liikmesriikidele tehnilist tuge.



Osana pangandusliidu väljakujundamisest tegi komisjon ettepaneku võtta 2025. aastaks
järk-järgult kasutusele Euroopa hoiuste tagamise skeem. Sellega oleks kõigile euroala
hoiustajatele tagatud ühesugune kaitse, sealhulgas suurte kohalike vapustuste korral.
Samuti esitas komisjon ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et riske veelgi
vähendada ning suurendada ELi finantsasutuste ja eriti pangandussektori
vastupanuvõimet.



Osana fiskaalliidu alasest tööst on komisjon ja nõukogu tegelenud olemasolevate normide
lihtsustamisega. Näiteks vaagisid nad seda, kuidas on kujunenud nn avaliku sektori kulude
kasvu eesmärk, mida valitsused saavad hõlpsamini kontrollida ja mis seega peegeldab
selgemini nende eesmärke. Samuti kutsus komisjon üles keskenduma iga euroopa
poolaasta alguses rohkem euroala prioriteetidele ja rakendama euroalal tervikuna
positiivsemat eelarvepoliitikat. Äsja loodud Euroopa Eelarvenõukogu toetab ELi eelarveeeskirjade rakendamise hindamist.
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Ühtse turu tugevdamise raames ja osana laiemast Euroopa investeerimiskavast aitasid
mitmed algatused Euroopa ettevõtjatel saada ulatuslikumaid ja paremaid
rahastamisvõimalusi. Praegu sõltuvad nad peamiselt pankadepoolsest rahastamisest, ent
nüüdsest peaks neil tänu kapitaliturgude liidule olema kapitaliturgudele parem juurdepääs.



Osana tööst olemasolevate institutsioonide tugevdamisel tegi komisjon ettepaneku
parandada euroala esindatust rahvusvahelistes finantsorganisatsioonides, mis toimuks
järk-järgult aastani 2025. Veel ei ole alustatud tööd edasiste sammude astumiseks ühtse
esindatuse poole. Samuti toetab komisjon jõupingutusi, mida eurorühm teeb oma
dokumentide ja menetluste suurema läbipaistvuse tagamiseks.
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