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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EKP:n vuosikertomuksesta 2007
(2007/2142(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) vuosikertomuksen 2007, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 113 artiklan, 

– ottaa huomioon perustamissopimuksen liitteenä olevan Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan1

15 artiklan, 

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 1998 antamansa päätöslauselman demokraattisesta vastuusta 
talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa2, 

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan talouden 
tilanteesta: alustava kertomus talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista vuodeksi 2008, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon EMU@10: Euroopan talous- ja rahaliiton 
ensimmäiset kymmenen vuotta (KOM(2008)0238), 

– ottaa huomioon EKP:n joulukuussa 2007 antaman arvion taloudellisesta vakaudesta ja sen 
huhtikuussa 2008 antaman raportin Euroopan rahapoliittisesta yhdentymisestä, 

– ottaa huomioon komission 28. huhtikuuta 2008 antaman kevään talousennusteen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että vuonna 2007 euroalueen BKT nousi 2,6 prosentilla (verrattuna 
2,7 prosenttiin vuonna 2006) huolimatta vuoden jälkimmäisen puoliskon taloudellisen 
kuohunnan aiheuttamasta lisääntyneestä epävarmuudesta,

B. ottaa huomioon, että inflaatio oli 2,1 prosenttia verrattuna vuoden 2006 2,2 prosenttiin 
huolimatta taloudellisesta ympäristöstä, jolle oli tunnusomaista merkittävä hintojen 
nousupaine, 

C. ottaa huomioon, että EKP jatkoi korkotason mukauttamista vuonna 2007, kesäkuussa 
4,0 prosenttiin joulukuun 2006 3,5 prosentista, ja piti tätä tasoa yllä vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla, 

D. ottaa huomioon, että vuonna 2007 euron nimellinen efektiivinen vaihtokurssi nousi 
6,3 prosenttia ja että tämä nousu oli erityisen voimakasta suhteessa Yhdysvaltain dollariin 

                                               
1 EUVL C 191, 29.7.1992, s. 68.
2 EUVL C 138, 4.5.1998, s. 177.
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(11,8 prosenttia), 

E. ottaa huomioon, että taloudellinen kuohunta ja huomattava maailmanlaajuinen 
epätasapaino muodostaa riskin maailmanlaajuiselle talouskasvulle ja vaihtokurssien 
kehitykselle,

F. ottaa huomioon, että euroalueen inflaation odotetaan nousevan vuonna 2009 2 –
3 prosenttia heijastaen laajalti öljyn ja elintarvikkeiden hintojen oletettua suuntaa ennen 

tasoittumistaan vuonna 2009 1,2 ja 2,4 prosentin väliin,

G. ottaa huomioon, että parlamentti haluaa auttaa vahvistamaan EKP:n ja euroalueen roolia 
ja kansainvälistä auktoriteettia kansainvälisellä näyttämöllä, 

EKP
1. pitää myönteisenä sitä, että kymmenen vuotta EMU:n käynnistämisen jälkeen sekä EKP 

että euro ovat maailmantaloudessa arvostettuja ja yleisesti hyväksyttyjä ja panee merkille, 
että eurosta on tullut maailmanlaajuisesti arvostettu valuutta, joka on lähes yhdenvertainen 
Yhdysvaltain dollarin kanssa;

2. korostaa EKP:n riippumattomuuden suurta merkitystä ja pitää myönteisenä sitä, että 
Lissabonin sopimuksen myötä EKP:sta tulee Euroopan unionin toimielin, jolla on sekä 
oikeushenkilön asema että selkeästi vakiintunut riippumaton poliittinen ja taloudellinen 
asema; 

3. toivottaa Kyproksen ja Maltan tervetulleiksi EMU:un ja panee merkille niiden 
onnistuneen liittymisen;

Rahapolitiikan vakaus
4. tunnustaa EKP:n tehneen erinomaista työtä Yhdysvaltain sub-prime-lainakriisien 

aikaansaaman taloudellisen kuohunnan hallinnassa, etenkin 9. elokuuta 2007 
käynnistetyssä operaatiossa, joka lisäsi markkinoiden likviditeettiä 95 miljardilla eurolla 
4,00 prosentin kiinteäkorkoisena huutokauppana noudattaen samaa menettelyä kuin 
EKP:n tavalliset markkinaoperaatiot; panee merkille, että yhdessä 
hienosäätöoperaatioiden ja niitä seuranneiden runsaiden viikoittaisten 
uudelleenrahoitusoperaatioiden kanssa operaatiolla onnistuttiin vakauttamaan erittäin 
lyhytaikaiset korot; katsoo jälleen kerran tämän osoittavan EKP:n toteuttaman yhteisen 
rahapolitiikan arvon, joka vakauttaa taloutta epävakaina ajanjaksoina;

5. korostaa lisääntynyttä tarvetta keskuspankkien ja valvontaviranomaisten yhteistyöhön 
rahamarkkinoiden vakauden ylläpitämiseksi, etenkin ottaen huomioon yhä yhtenäisemmät 
rahoitusjärjestelmät; pyytää EKP:ta jatkamaan paremman yhdentymisen ja viestinnän 
vaatimista EU:n sisällä sekä suhteissaan muiden keskuspankkien ja asiaankuuluvien 
toimielinten kanssa, etenkin mitä tulee suhteeseen Englannin pankin kanssa, sillä Lontoo 
on Euroopan unionin merkittävin rahoitusalan keskus; kehottaa EKP:ta ottamaan 
aktiivisen roolin eri foorumeilla keskusteltaessa valvonnan muutoksista, kuten 
Lamfalussy-prosessin jatkotoimenpiteistä;

6. tunnustaa, että merkittävät keskuspankit, kuten EKP ja Yhdysvaltain keskuspankki, 
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varoittivat taloudellisten riskien aliarvioimisesta ennen vuoden 2000 IT-kuplaa ja vuoden 
2007 sub-prime-lainakriisiä; panee merkille, että rahoitusmarkkinat eivät pystyneet 
reagoimaan näihin varoituksiin riittävän tehokkaasti; pyytää näin ollen EKP:ta 
analysoimaan tuon reaktion ja ehdottamaan, miten tällaisten tulevaisuuteen 
suuntautuneiden varoitusten ja markkinareaktioiden välistä korrelaatioita voitaisiin 
parantaa; kehottaa EKP:ta viimeaikaisen taloudellisen kuohunnan valossa tutkimaan, onko 
sillä riittävät välineet rajatylittävän eurooppalaisen rahoituskriisin hoitamiseksi ja millaisia 
valtuuksia se tarvitsee euroalueen makrovakausvalvonnan parantamiseksi;

Taloudellinen ja rahapoliittinen kehitys
7. panee merkille käynnissä olevan keskustelun siitä, miten tulisi määritellä hintavakaus, 

jonka suhteen jotkut puoltavat suoraa inflaatiotavoitetta; uskoo kuitenkin, että M3:een 
perustuva kaksipilarinen järjestelmä on sopivin tapa mitata hintavakautta; tunnustaa 
lisätietojen ja inflaatioriskiä koskevan varhaisen varoituksen lisäarvon sekä tällaisen 
järjestelmän tarjoaman toimintaan liittyvän pidättyvyyden;

8. korostaa, että epäsymmetrisen talouskehityksen riskit euroalueella saattavat lisääntyä 
uusien jäsenien myötä, kun jäsenvaltioiden talouksien väliset koko- ja kehittyneisyyserot 
kasvavat; 

9. kehottaa kaikkia euroalueen jäsenvaltioita, euroalueen ulkopuolelle jättäytyneitä 
jäsenvaltioita sekä euroalueeseen liittymään pyrkiviä jäsenvaltioita panemaan merkille 
nämä haasteet ja näin ollen noudattamaan täysimääräisesti vakaus- ja kasvusopimuksen 
kriteereitä sekä täyttämään Maastrichtin kriteerit asianmukaisella tavalla, sillä yhdessä 
julkisen talouden vakauttamisen ja maltillisen palkkakehityksen kanssa se tarjoaa parhaan 
turvan epäsymmetrisen kehityksen haasteilta; 

10. odottaa neuvoston kohtelevan kaikkia euroalueeseen liittymään pyrkiviä jäsenvaltioita 
yhdenvertaisina ja noudattamaan täysimääräisesti EKP:n arviota ja suosituksia siitä, 
ovatko ne valmiita liittymään euroalueeseen;

11. panee merkille euron arvon nousun erityisesti suhteessa Yhdysvaltain dollariin; korostaa 
hintavakaustavoitetta mutta tunnustaa, että voimakkaat ja nopeat muutokset euron 
valuuttakurssissa saattavat olla haitaksi EKP:n kyvylle hallita rahapolitiikkaansa ja että 
euron arvon aleneminen saattaisi aiheuttaa inflaatiota ja sen liiallinen arvonnousu 
puolestaan saattaisi uhata viennistä riippuvaisten valtioiden kasvunäkymiä; pyytää EKP:tä 
tarkkailemaan tätä kehitystä ja tarvittaessa ryhtymään toimiin; 

Hallinto ja tehokas päätöksenteko
12. muistuttaa jatkuvasta pyynnöstään lisätä EKP:n avoimuutta ja arvostaa jo toteutettuja 

ponnistuksia; myöntää tässä suhteessa vaikeudet EKP:n neuvoston kokousten 
pöytäkirjojen saattamisessa yleisön ulottuville, koska erot henkilökohtaisissa kannoissa 
saatettaisiin tulkita kansallisia etuja edustaviksi ja johtaa jäsenvaltioiden hallitusten 
painostukseen EKP:n neuvoston jäseniä kohtaan; 

13. kehottaa tästä huolimatta EKP:tä ilmoittamaan neuvostossaan tehtyjen päätösten 
jälkeisissä lausumissaan yksityiskohtaisesti ja selkeästi, päästiinkö keskusteluissa 
yksimielisyyteen helposti vai pidettiinkö eriävistä mielipiteistä tiukasti kiinni, sillä se 
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tarjoaisi markkinoille enemmän tietoa olematta esteenä EKP:n neuvoston päätösten 
yhteisille eurooppalaisille näkymille;

14. kehottaa EKP:tä tekemään jälleen kerran ehdotuksen sen neuvoston rakenteen 
uudistamiseksi, sillä parlamentti hylkäsi sen vuonna 2003 tekemän esityksen; panee 
merkille, että euroalueen valtioiden määrän kasvaessa uudistuksista tulee entistäkin 
tarpeellisempia; kannattaa EKP:n aiempaa ehdotusta, että rahaliittoon osallistuvien 
jäsenvaltioiden taloudellista painoarvoa tulisi pitää merkittävimpänä tekijänä 
äänioikeuden rotaatiossa ja että päätöksentekijöiden määrä tulisi pitää alhaisena 
tehokkuuden varmistamiseksi;

15. tunnustaa euroryhmän ja sen puheenjohtajan kasvavan roolin Euroopan unionin 
talousohjelman pääosan täytäntöönpanossa, etenkin muodollisemman rakenteen osalta, ja 
sen keskeisen roolin euroryhmän sisäisen talouspolitiikan koordinoinnissa, kuten EY:n 
perustamissopimuksen 136 artiklassa on mainittu, koskien myös euroalueen ulkopuolisia 
jäsenvaltioita; kannattaa sellaisen euroalueen kehittämisen vahvistamista, joka on 
kansainvälisillä foorumeilla yksiääninen euroryhmän puheenjohtajan toimiessa roolinsa 
edellyttämällä tavalla sen edustajana;

16. kannattaa EKP:n, komission ja rahoituspalvelualan välistä yhteistyötä Euroopan yhteisen 
maksualueen (SEPA) onnistuneessa käyttöönotossa ja lyhytaikaisia velkapapereita (STEP) 
koskevien aloitteiden tekemisessä; katsoo näiden rahoituspalvelualan panosten olevan 
myönteisiä Euroopan taloudellisen integraation edistämisessä;

17. pitää myönteisenä Target 2 -hankkeiden onnistunutta käynnistämistä ja viimeisteltyjä 
siirtotoimia jaettavalle laitealustalle; katsoo, että se on tärkeä askel kohti taloudellista 
yhdentymistä sekä selvitys- ja tilitysmaksujen alentamista;

Euron ulkoinen ulottuvuus
18. panee merkille euron aseman vakaan nousun kansainvälisenä valuuttana; huomauttaa, että 

Euroopan unionin talous- ja raha-asioiden edustus kansainvälisillä foorumeilla heijastaa 
huonosti euroalueen todellista taloudellista painoarvoa ja että tätä voidaan pitää 
vaikutusvallan lisääntymisen esteenä kansainvälisissä talousasioissa; kehottaa näin ollen 
ryhtymään toimiin yhtenäisen euroalueen edustuksen luomiseksi kansainvälisissä 
rahoituslaitoksissa kuten IMF:ssä; 

19. kannustaa EKP:ta jatkamaan roolinsa vahvistamista kansainvälisissä taloudellisissa 
yhteyksissä; uskoo, että euron kansainvälisesti vahvempi asema hyödyttää euroaluetta ja 
kannustaa tällä hetkellä rahaliiton ulkopuolella olevia jäsenvaltioita hakemaan 
täysimääräistä jäsenyyttä;

o    o

o

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan keskuspankille.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti arvioi mietinnössään EKP:n vuosikertomuksesta keskuspankin 
työskentelyä vuonna 2007. Tänä vuonna mietinnössä keskitytään EKP:n tuleviin haasteisiin, 
etenkin Yhdysvaltain sub-prime-lainakriisien aiheuttaman taloudellisen kuohunnan 
seurauksena mutta myös hallintoasioiden, kuten tehokkaan päätöksenteon ja avoimuuden 
osalta.

1. EKP:n nykytilanne 

Euroopan keskuspankki on Euroopan unionissa ainoa todella yhteinen elin, joka vastaa 
taloudellisesta vakaudesta ja rahapolitiikasta. Kymmenen vuotta EMU:n käynnistämisen 
jälkeen euroalueen rooli ja sen yhteinen valuutta ovat osoittautuneet suureksi menestykseksi. 
Vielä tämän lupaavan vuosikymmenen jälkeenkin jotkut eurooppalaiset poliitikot ja jopa 
valtionpäämiehet kuitenkin edelleen asettavat EKP:n riippumattomuuden kyseenalaiseksi. 
Esittelijänä kannatan EKP:n riippumattomuutta, sillä se on olennaisen tärkeä tekijä vakaan 
rahapolitiikan varmistamisessa, ja kannatan täydestä sydämestäni sitä, että tämä 
riippumattomuus tunnustetaan selkeästi ja sitä vahvistetaan Lissabonin sopimuksessa.

Komissio arvioi, että euron käyttöönotosta on seuraavanlaista hyötyä:

 Keskimäärin noin 2 prosentin inflaatio viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
 Lähes 16 miljoonaa uutta työpaikkaa vuodesta 1999 lähtien.
 Alemmat pitkät korot laskivat alle 4 prosenttiin, joka on puolet 1990-luvun tasosta. 
 Valuuttaa ei enää tarvitse vaihtaa, mikä helpottaa matkustamista ja ostosten tekemistä 

koko euroalueella. 
 Vakaat valuuttakurssit, jotka ovat vauhdittavat kauppaa euroalueen valtioissa.

Yllämainitut vaikutukset ovat todellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkiin euroalueen 
kansalaisiin. Muutokset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet vain euroalueen jäsenmaihin. Euron 
kasvavan roolin ja yhteisen valuutta-alueen ansiosta ulkopuolelle jättäytymisen kustannukset 
kasvavat. Vaikka rahaliittoon pyrkivät maat, kuten oma maani Ruotsi, ja ulkopuolelle 
jättäytyneet maat, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta, eivät vielä ole euroalueen jäseniä, 
euroryhmän puheenjohtajan viran perustaminen ja kasvava yhteistyön tarve näissä asioissa 
tekee tästä epämuodollisesta ryhmästä huomattavasti tärkeämmän. Lissabonin sopimuksen 
136 artiklassa todetaan selkeästi, mikä euroryhmän rooli on, ja korostetaan sen merkitystä 
talouspolitiikan koordinoinnissa. Kannatan tätä voimakkaasti, ja tunnustan samanaikaisesti, 
että tämä nostaa näiden neuvottelujen ulkopuolelle jäämisen panoksia. Kaikkein 
perusluonteisimman, syvemmän Euroopan sisäisen yhdentymisen ulkopuolelle jättäytymisen 
hinta on paitsi taloudellisesti myös poliittisesti huomattava. Oma maani Ruotsi on ilmoittanut 
tavoitteekseen päästä Euroopan yhdentymisen ytimeen. Täysimääräinen jäsenyys 
taloudellisessa yhteistyössä olisi siis minun näkökulmastani mitä tervetulleinta, ellei jopa 
välttämätöntä.

2. 2007, monien haasteiden vuosi 

Vuosi 2007 osoittautui EKP:lle mielenkiintoiseksi ja vaikeaksi vuodeksi, jonka ensimmäisellä 
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puoliskolla tapahtui voimakasta kasvua mutta jota seurasi elokuusta lähtien taloudellinen 
kuohunta. Inflaatio on noussut tasaisesti ja on nyt noin 3 prosenttia, huomattavasti korkeampi 
kuin keskipitkä, noin 2 prosentin inflaatiotavoite. Dollari, mutta myös muut valuutat, ovat 
heikentyneet huomattavasti suhteessa euroon, mikä on käynnistänyt valuuttakurssikeskustelut 
uudelleen. 

Euroalueen laajeneminen antaa valuutta-alueelle lisää painoarvoa, mutta samanaikaisesti se 
tuo lisää haasteita, koska päätöksenteosta tulee vaivalloisempaa, ja jäsenten väliset 
taloudelliset kehityserot kasvavat. Tämä siis tuo EKP:lle monia haasteita, joista tämä mietintö 
esittää näkemyksiä ja ehdottaa myös, miten EKP voisi parantaa toimiaan. 

3. Taloudellinen vakaus

Sub-prime-lainakriisi on osoittanut, että taloudellinen vakaus on maailmanlaajuinen asia, sillä 
kriisi ei enää ole vain yhden valtion tai alueen sisäinen. EKP:n elokuun 9. päivän operaatio 
lisäsi kiinteäkorkoisena huutokauppana markkinoiden likviditeettiä 95 miljardilla eurolla. 
Tämä EKP:n operaatio noudatti samaa menettelytapaa kuin EKP:n tavalliset 
markkinaoperaatiot. Yhdessä hienosäätöoperaatioiden ja seuraavan runsaan viikottaisen 
uudelleenrahoitusoperaation kanssa se onnistui vakauttamaan erittäin lyhyet korot. 
Yhdysvaltain keskuspankin ja Englannin pankin koordinoidut ponnistukset ovat suuressa 
määrin auttaneet pitämään rahoitusjärjestelmän pinnalla, mutta ne eivät ole ratkaisseet 
kriisejä. Tämä on myös osoittanut tarpeen tehdä parempaa keskuspankkien ja muiden 
toimielinten välistä yhteistyötä. Se, että sekä EKP että Yhdysvaltain keskuspankki varoittivat 
alihinnoitteluriskistä ennen sub-prime-lainakriisiä ilman, että markkinat olisivat reagoineet 
riittävässä määrin, antaa aihetta kysyä, miten parempia reaktioita voi edistää. 

Eri foorumeilla käynnissä olevat keskustelut ovat tärkeitä tasapainoisiin toimenpiteisiin 
ryhtymiseksi keskuspankkien ja valvonnan yhdistämisessä laajemmin maailmanlaajuisella 
tasolla. Koska kuohunta jatkuu, on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi yhdessä teollisuuden 
kanssa ennen uusiin merkittäviin toimiin ryhtymistä. Euroopan unionissa Lamfalussy-
prosessin jatkotoimenpiteiden tulisi olla yksi pilareista Euroopan valvontarakenteen 
päivittämiseksi.

4. Laajentuminen ja hallinto

Euroopan keskuspankin hyväksyntä yleisön keskuudessa juontaa juurensa siitä, että se pitää 
yllä tavoitteita, kuten hintavakautta ja talouskasvua, joita yleisö pitää tarpeellisina, ja siitä, 
että EKP selittää riittävästi toimia, joihin näiden tavoitteiden ylläpitämiseksi on ryhdytty. 
Tämä saa aikaan hyvin eri tavoin suuntautuneita voimia – tehokasta päätöksentekoa, jonka 
vastavoimana ovat avoimuus ja osallisuus. Nämä erilaiset suuntaukset saattavat vahvistua, 
kun EU:n euroalueen jäsenyyskriteerit täyttävien jäsenvaltioiden määrä kasvaa. Tuloksena on 
laajentunut alue, johon kuuluu enemmän unionin kansalaisia, mutta myös laajempi 
taloudellisen kehityksen, kasvunopeuden ja talouksien kehittyneisyyden kirjo. EKP:n sisällä 
tehokkaan päätöksenteon haasteet on saatava tasapainoon osallisuuden tarpeen kanssa. Jotta 
EKP voisi selviytyä näistä tulevista haasteista, sen tulisi tarkistaa päätöksentekoaan koskevat 
mahdolliset muutosvaihtoehdot ja saada varhaisessa vaiheessa asiaankuuluvat toimielimet 
mukaan näihin neuvotteluihin.
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Aiempien neuvoston uudistamista ja tehokkaiden keskustelujen, neuvottelujen ja 
päätöksenteon aikaansaamista koskevien keskustelujen jälkeen tämänhetkinen järjestelmä 
vaikuttaa kannattamattomalta, sillä se vain kasvattaisi kuilua euroalueen jäsenvaltioiden 
taloudellisen ja poliittisen panoarvon välillä EKP:n sisällä. Olisi pragmaattinen vaihtoehto 
myöntää toimeenpanevalle komitealle enemmän valtaa, mutta koska yksi ääni henkilöä kohti 
on vakiintunut käytäntö ja oleellinen osa demokraattista ulottuvuutta, sellainen järjestelmä ei 
ole poliittisesti hyväksyttävissä. Näin jäljelle jää neljä vaihtoehtoa: äänten painotus, edustus, 
alueelliset keskuspankit tai rotaatio. Mielestäni neuvoston jäsenyyden rotaatio taloudellisen 
painoarvon perusteella on paras vaihtoehto, koska siinä yhdistyvät tehokkuus ja 
demokraattinen legitiimiys. Jäsenvaltioiden välisen tasa-arvoisuuden periaatteesta luopuminen 
on ongelma, mutta uskon, että niin on tehtävä, jotta voitaisiin varmistaa tarpeellinen 
päätöksentekokyky. Paras tapa varmistaa, että kansalliset edut eivät kohtuuttomasti vaikuta 
EKP:n päätöksentekoon on saattaa poliittinen valta ja kansallisten keskuspankkien 
pääjohtajien taloudellinen painoarvo sopusointuun niin hyvin kuin mahdollista. Näin ollen 
esityksen tulisi luottaa ratkaisevana tekijänä pääasiassa taloudelliseen painoarvoon valittaessa, 
kuinka usein neuvoston jäsenenä voi toimia. 

5. Avoimuus

Esittelijänä pidän avoimuutta erittäin tärkeänä ja uskon, että tarjoamalla yleisölle tietoa 
vahvistetaan EKP:n legitiimiyttä ja ennustettavuutta. Myönnän kuitenkin, että neuvoston 
pöytäkirjojen julkistamisessa on ilmennyt vaikeuksia, sillä erilaiset henkilökohtaiset kannat 
voidaan tulkita kansallisiksi eduiksi. Jos näkemysten esittäjien nimet julkistetaan, kasvaa 
myös riski, että hallitukset painostavat "oman" kansallisen keskuspankkinsa pääjohtajaa. 
Tämä saattaa aiheuttaa esteitä Euroopan keskuspankin toimintapyrkimyksille, jotka saattavat 
pitkällä aikavälillä heikentää sen asemaa ja legitiimiyttä yleisön keskuudessa. Vaikka nämä 
vaikeudet otetaan huomioon, tarvitaan edelleen enemmän ja parempaa tietoa. Näin ollen 
kehotan EKP:n neuvostoa olemaan aina läsnä keskusteluissa, jotka johtavat päätöstentekoon 
ja etenkin ilmoittamaan, päästiinkö yksimielisyyteen helposti vai pidettiinkö eriävistä 
mielipiteistä tiukasti kiinni. Näin sekä yleisö että rahoitusmarkkinat saisivat enemmän tietoa 
siitä, miten neuvoston jäsenten väliset keskustelut käytiin, nimiä tai valtioita mainitsematta. 

6. Euron kansainvälinen rooli

Euro on käyttöönotostaan lähtien vakiintunut merkittäväksi kansainväliseksi valuutaksi, jota 
merkittävämpi on vain Yhdysvaltain dollari. Euromääräiset kansainväliset joukkovelkakirjat 
ylittivät dollarimääräiset joukkovelkakirjat vuonna 2004, ja euroalueen pankkien euroalueen 
ulkopuolisille lainanottajille myöntämien euromääräisten lainojen prosenttiosuus on 36 
prosenttia verrattuna dollarimääräisiin lainoihin, joita on 45 prosenttia. Euro on myös 
maailmanlaajuisten valuuttamarkkinoiden toiseksi eniten vaihdettu valuutta, ja sitä käytetään 
yli kolmanneksessa kaikista valuuttatoimista.

Mielestäni tämä todistaa raha-asiain yhteistyön arvon ja sen, että euro on merkittävä valtti 
kaikille EMU:n jäsenille. Euro on kuitenkin dollariin verrattuna selvästi epäedullisemmassa 
asemassa, sillä se on kansainvälisillä foorumeilla vähemmän yhtenäinen tekijä kuin dollari, 
mikä johtaa näissä yhteyksissä kuuluvan äänen puuttumiseen. Näin ollen kehotan EKP:tä 
ryhtymään toimiin sellaisen eurooppalaisen edustuksen luomiseksi kansainvälisissä 
rahoituslaitoksissa, joka heijastaa euroalueen todellista taloudellista painoarvoa. Yhtenäinen 
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euroalueen edustus näissä asioissa parantaisi euron asemaa kansainvälisissä 
rahoituslaitoksissa ja vahvistaisi näin valuutan asemaa. Lisäksi tämä hyödyttää merkittävästi 
EMU:n jäseniä, mikä jouduttaa euroalueen laajentumista, koska euroalueen ulkopuoliset maat 
huomaavat selvästi EMU-jäsenyyden edut.
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