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Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus on 
audiitorite sõnul hästi kavandatud, kuid selle 
rakendamine ei ole tulemuslik 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt ei kohalda Euroopa Komisjon makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetlust viisil, mis tagaks tasakaalustamatuse tulemusliku ärahoidmise ja 
korrigeerimise. Audiitorid leidsid, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus on üldiselt hästi 
kavandatud ja põhineb kvaliteetsel analüüsil. Mõnes olulises etapis on protsess aga pigem poliitilist kui 
tehnilist laadi.  

Komisjoni riigipõhised soovitused on makromajandusliku tasakaalustamatuse kõrvaldamise peamiseks 
vahendiks. Audiitorite sõnul on neid aga väga vähe sisuliselt ellu viidud. Kuigi nimetatud soovituste 
täitmine on liikmesriikide ülesanne, on ka mitmeid puudusi selles, kuidas komisjon neid sõnastab, ning see 
mõjutab samuti soovituste täitmist.  

Audiitorite sõnul ei ole soovituste aluseks kindlaksmääratud tasakaalustamatus ega analüüs võimalikest 
poliitilistest variantidest mille abil seda saaks mõistliku aja jooksul vähendada. Selle asemel on 
tasakaalustamatuse vähendamisel asjakohastena määratletud mitmeid Euroopa 2020. aasta strateegiast 
pärinevaid reforme. Seetõttu on mõningad soovitused makromajandusliku tasakaalustamatusega vaid 
kaudselt või üldse mitte seotud. See raskendab liikmesriikides parandusmeetmetele avalikkuse toetust 
leida. Lisaks ei võeta makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse soovitustes arvesse 
eelarvepoliitikat, kuigi see on välise tasakaalustamatuse ja konkurentsivõime puhul asjakohane.  

Audiitorid juhivad tähelepanu tõsiasjale, et komisjon ei ole kunagi soovitanud käivitada ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetlust ehk ranget järelevalvesüsteemi, mis sisaldab ka euroalariikidele 
sanktsioonide kehtestamise võimalust. Komisjon ei ole selle menetluse käivitamist soovitanud ka hoolimata 
asjaolust, et mitmes liikmesriigis on tuvastatud ülemäärane tasakaalustamatus, mis on kestnud juba 
pikemat aega. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Neven Matesi sõnul on „ülemäärase tasakaalustamatuse 
menetluse süstemaatiline käivitamata jätmine vähendanud makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse usaldusväärsust ja tulemuslikkust. Kontrollikoja auditi ajal esitas komisjon vähe tõendeid, mis 
selgitaksid, miks volinike kolleegium ei esitanud ülemäärase tasakaalustamatuse menetluse käivitamise 
ettepanekut.“ 

http://www.eca.europa.eu/�


ET 

 
 
 

 

2 

Makromajanduslikku tasakaalustamatuse menetlust nõrgendab veelgi see, kuidas komisjon 
tasakaalustamatuse erinevaid liike klassifitseerib. Ehkki tasakaalustamatus määratakse kindlaks selgete 
tehniliste kriteeriumide alusel, ei hinnata selgelt selle tõsidust. Volinike kolleegiumi vastu võetud lõplike 
otsuste aluseks olevad kriteeriumid ei ole läbipaistvad. Lisaks viitab auditi tõendusmaterjal sellele, et 
poliitilisel tasandil ei ole ametlikku otsustusprotsessi.  

Audiitorite sõnul olid põhjalikud analüüsid kvaliteetsed. Põhjalike analüüside asendamine riigiaruannetes 
sisalduva kokkuvõttega on makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse üldist nähtavust aga veelgi 
rohkem vähendanud ning tuvastatud tasakaalustamatusele suunatud poliitiliste võimaluste analüüs ei ole 
enam nende dokumentide kõige tähtsam osa või ei ole seda üldse käsitletud.  

Lisaks ei võetud teatud elemente, nagu teistele liikmesriikidele ja euroalale ülekanduvat mõju piisavalt 
arvesse, kuigi selles küsimuses on hiljuti toimunud mõningane edasiminek. 

Audiitorid soovitavad komisjonil 

• selgelt seostada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse seisukohast olulised 
riigipõhised soovitused konkreetse makromajandusliku tasakaalustamatusega;  

• oma põhjalikes analüüsides selgelt kirjeldada liikmesriike ohustavat tasakaalustamatust; 

• kui teatud tingimused välja arvata, soovitada ülemäärase tasakaalustamatuse menetluse 
käivitamist juhul, kui on tõendeid selle kohta, et mõnda liikmesriiki ohustab ülemäärane 
tasakaalustamatus; 

• kasutada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust liikmesriikidele soovituste andmiseks 
juhul, kui eelarveprobleemid avaldavad otsest mõju välisele tasakaalustamatusele ja konkurentsivõimele; 

• pöörata makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse kaudu konkreetset tähelepanu 
riigiülese mõjuga poliitikameetmetele, mis võimaldavad euroalal tõhustada sümmeetrilist 
tasakaalustamist; 

• juhul, kui tasakaalustamatus on hinnatud ülemääraseks, lasta asjaomastel volinikel põhjendada 
liikmesriikide parlamentidele makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusega seotud poliitikaalaseid 
soovitusi; 

• omistada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusele suurem tähtsus, parandades kõik 
kommunikatsioonialaseid aspekte. 

Toimetajatele 

Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus võeti 2011. aastal kasutusele makromajandusliku 
tasakaalustamatuse käsitlemiseks ELis, sest enne 2008. aasta kriisi puudusid tasakaalustamatuse 
ennetamiseks poliitilised vahendid. 

Makromajandusliku tasakaalustamise menetlus toimib aastapõhiselt. Menetluse alguses avaldab Euroopa 
Komisjon majandus- ja finantshindamise (mida nimetatakse häiremehhanismi aruandeks), milles 
loetletakse liikmesriigid, kus võib tekkida tasakaalustamatus, ning mille kohta tuleb koostada täiendav 
analüüs, mida nimetatakse põhjalikuks analüüsiks. Põhjaliku analüüsi käigus otsustatakse, kas valitud 
liikmesriikides esineb tasakaalustamatust ning kas see on ülemäärane. Euroopa Komisjon peaks põhjaliku 
analüüsi alusel esitama riigipõhiseid soovitusi, mille võtab vastu nõukogu ja mis esitatakse seejärel 
liikmesriikidele oma tasakaalustamatuse probleemi lahendamiseks. 
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Kui Euroopa Komisjon peab tasakaalustamatust ülemääraseks, peaks komisjon tegema nõukogule 
ettepaneku algatada ülemäärase tasakaalustamatuse menetlus. See on tõhustatud seiremehhanism, mis 
sisaldab ka sanktsioonide kehtestamise võimalust. 

Eriaruanne nr 3/2018: „Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse audit“ on kättesaadav Euroopa 
Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23 keeles. 

 


