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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2007 m. Europos centrinio banko (ECB) metinės ataskaitos
(2007/2142(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. Europos centrinio banko (ECB) metinę ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 113 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 
protokolo1, pridedamo prie sutarties, 15 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į savo 1998 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl demokratinės atskaitomybės 
Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape2, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Europos ekonomikos 
situacijos: 2008 m. ekonomikos politikos bendrųjų gairių rengimo ataskaitos, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl EPS@10: sėkmė ir iššūkiai po 10 
Ekonominės ir pinigų sąjungos metų (COM(2008)0238), 

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio mėn. ECB finansinio stabilumo peržiūrą ir savo 
2007 m. gruodžio mėn. pranešimą dėl finansinės integracijos Europoje, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 28 d. Komisijos pavasario ekonomikos prognozes,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

A. kadangi 2007 m. euro zonos BVP išaugo 2,6 % (lyginant su 2,7 % 2006 m.), nepaisant 
netikrumo dėl finansinės sumaišties antrajame pusmetyje,

B. kadangi infliacijos lygis buvo 2,1 %, lyginant su 2,2 % 2006 m., nepaisant ekonominės 
aplinkos, kurią buvo galima charakterizuoti pastebimai kylančių kainų įtaka, 

C. kadangi 2007 m. ECB toliau siekė sureguliuoti palūkanų normas iki 4,0 % birželio mėn. 
nuo 3,5 % 2006 m. gruodžio mėn. ir palaikė tą lygį antrajame pusmetyje, 

D. kadangi 2007 m. euro nominalusis faktinis keitimo kursas išaugo 6,3 % ir šis padidėjimas 
buvo ypač ryškus JAV dolerio atžvilgiu (11,8 %), 

E. kadangi finansinė sumaištis ir didelis pasaulinis disbalansas kelia pavojų pasauliniam 
                                               
1 OL C 191, 1992 7 29, p. 68.
2 OL C 138, 1998 5 4, p. 177.
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ekonominiam augimui ir keitimo kurso raidai,

F. kadangi laukiama, kad 2009 m. euro zonoje infliacija didės 2,0–3,0 %, didele dalimi 
atspindėdama tariamą naftos ir maisto produktų kainų eigą, kol sumažės iki 1,2–2,4 % 
diapazono 2009 m.,

G. kadangi Parlamentas nori padėti stiprinti ECB ir euro zonos vaidmenį bei tarptautinį 
autoritetą tarptautinėje arenoje, 

ECB šiandien
1. reiškia pasitenkinimą, kad praėjus dešimčiai metų nuo EPS sukūrimo, tiek ECB, tiek ir 

euro yra gerai vertinami ir plačiai priimami pasaulio ekonomikoje, ir pažymi, kad euro
tapo pasaulinio masto valiuta, kuri beveik prilygsta JAV doleriui;

2. pabrėžia ECB nepriklausomybės svarbą ir reiškia pasitenkinimą, kad naudojant Lisabonos 
sutarties priemones ECB taps ES institucija, turinti juridinio asmens teises ir aiškiai 
nustatytą nepriklausomą politinę ir finansinę padėtį;

3. reiškia pasitenkinimą Kipro ir Maltos priėmimu į EPS ir pažymi jų sėkmingą įstojimą;

Finansinis stabilumas
4. pripažįsta puikų ECB darbą valdant finansinę sumaištį, kurią paskatino JAV antrinės 

hipotekinių paskolų rinkos krizė, ypač 2007 m. rugpjūčio 9 d. pradėtą operaciją, kuri 
užtikrino 95 mlrd. EUR likvidumą rinkoms, kaip 4,00 % fiksuotos palūkanų normos 
konkursas, laikantis tos pačių procedūrų, kaip įprastinių ECB operacijų; pažymi, kad ši 
operacija kartu su koreguojamosiomis operacijomis ir paskesnėmis gausiomis 
savaitinėmis refinansavimo operacijomis sėkmingai stabilizavo labai trumpo laikotarpio 
palūkanų normas; dar kartą apsvarsto tai, kad parodytų ECB užtikrinamos bendros pinigų 
politikos reikšmę stabilizuojant ekonomiką nestabilumo laikotarpiais;

5. pabrėžia didėjantį centrinių bankų ir priežiūros institucijų bendradarbiavimo poreikį 
siekiant išlaikyti stabilumą finansinėse rinkose, ypač atsižvelgiant į vis labiau 
integruojamas finansines sistemas; prašo ECB toliau remti geresnę integraciją ir 
komunikavimą ES vidaus lygmeniu, taip pat ir savo santykius su kitais centriniais bankais 
bei atitinkamomis institucijomis, ypač santykius su Anglijos banku, kadangi Londonas yra 
svarbiausias finansinis centras Europos Sąjungoje; ragina ECB aktyviai dalyvauti 
įvairiuose forumuose, kuriuose aptariami priežiūros pokyčiai, pvz., Lamafalussy 
paskesniame tyrime;

6. pripažįsta, kad pagrindiniai centriniai bankai, pvz., ECB ir JAV federalinis atsargų bankas 
įspėjo dėl rizikos ekonomikoje nepakankamo vertinimo prieš IT burbulą 2000 m. ir 
antrinės būstų paskolų rinkos krizės 2007 m.; pažymi, kad finansinėms rinkoms nepavyko 
atitinkamai reaguoti į tuos įspėjimus veiksmingu būdu; todėl prašo ECB išanalizuoti šią 
reakciją ir pasiūlyti, kaip pagerinti tokių toliaregiškų įspėjimų ir rinkos reakcijų sąsają; 
ragina ECB, atsižvelgiant į pastarąją finansinę sumaištį, ištirti, ar jis turi pakankamas 
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priemones tarptautinės Europos finansinės krizės valdymui ir kokių įgaliojimų jam reikia, 
kad būtų galima pagerinti riziką ribojančią priežiūrą makrolygiu euro zonoje;

Ekonominė ir pinigų plėtra
7. atkreipia dėmesį į vykstančią diskusiją, kaip apibūdinti kainų stabilumą, dėl kurio kai 

kurie pasisako už tiesioginį infliacijos planavimą; tačiau mano, kad M3 grindžiama dviejų 
ramsčių sistema yra tinkamiausias kainų stabilumo matavimo būdas; pripažįsta 
papildomos informacijos ir ankstyvo infliacijos rizikos įspėjimo bei veiksmų pasirinkimo 
galimybių, kurią užtikrina ši sistema, pridėtinę vertę;

8. pabrėžia, kad nesubalansuotos ekonominės plėtros euro zonoje rizika gali padidėti kartu 
su didėjančiu narių skaičiumi, kadangi didėja narių ekonomikų dydžio ir išsivystymo 
skirtumai; 

9. ragina visas euro zonoje dalyvaujančias valstybes nares, valstybes nares, kurios atsisakė 
dalyvauti, taip pat valstybes nares kandidates atkreipti dėmesį į tuos iššūkius, ir todėl 
besąlygiškai gerbti Stabilumo ir augimo pakto kriterijus bei tinkamai įvykdyti Mastrichto 
kriterijus, kadangi jie kartu su fiskaliniu konsolidavimu ir darbo užmokesčio ribojimu 
užtikrina stipriausią apsaugą nuo iššūkių, kuriuos pateikia nesubalansuota plėtra; 

10. tikisi, kad Taryba traktuos visas euro zonos valstybes nares kandidates vienodai ir visiškai 
atsižvelgs į ECB vertinimus ir rekomendacijas, susijusias su jų pasirengimu prisijungti 
prie euro zonos;

11. atkreipia dėmesį į euro vertės kilimą, ypač JAV dolerio atžvilgiu; pabrėžia kainų 
stabilumo tikslą, bet pripažįsta, kad dideli ir greiti euro keitimo kurso pokyčiai gali 
pabloginti ECB galimybes valdyti savo pinigų politiką ir kad euro nuvertinimas galėtų 
tapti infliacijos šaltiniu, arba priešingai – per didelis vertės padidėjimas galėtų kelti 
grėsmę nuo eksporto priklausančių šalių augimo perspektyvoms; prašo ECB kontroliuoti 
šią plėtrą ir imtis veiksmų, jeigu pasirodytų, kad jų reikia; 

Valdymas ir veiksmingas sprendimų priėmimas
12. primena nuolatinį raginimą dėl didesnio ECB skaidrumo ir vertina jau įgyvendintas 

pastangas; šiuo atžvilgiu pripažįsta, kad yra sunkumų pateikiant visuomenei ECB 
valdančiosios tarybos posėdžių protokolus, kadangi atskirų pozicijų skirtumai gali būti 
aiškinami, kaip išreiškiantys nacionalinius interesus, ir dėl to atsirastų spaudimas iš 
valstybių narių vyriausybių pusės valdančiosios tarybos nariams; 

13. nepaisant to, ragina ECB po valdančiosios tarybos sprendimų tolesniuose savo 
pranešimuose aiškiai detalizuoti, ar diskusijų eigoje buvo lengvai pasiektas sutarimas arba 
ar išliko skirtingi požiūriai, kadangi tai pateiktų rinkoms daugiau informacijos nevaržant 
bendros Europos perspektyvos ECB valdančiosios tarybos sprendimams;

14. ragina ECB dar kartą pateikti pasiūlymą dėl savo valdančiosios tarybos struktūros 
reformavimo, kadangi 2003 m. pateiktą pasiūlymą atmetė Parlamentas; pažymi, kad 
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didėjant euro zonos šalių skaičiui reformos bus dar labiau reikalingos; palaiko ECB 
ankstesnį pasiūlymą, kad dalyvaujančių šalių ekonominis svoris turėtų būti vertinamas 
kaip svarbiausias besikeičiančių balsavimo teisių veiksnys ir kad būtų palaikomas mažas 
priimančių sprendimus subjektų skaičius siekiant užtikrinti veiksmingumą;

15. pripažįsta didėjantį eurogrupės ir jos pirmininko vaidmenį nustatant pagrindinę 
ekonominės darbotvarkės Europos Sąjungoje dalį, ypač oficialesnę struktūrą ir svarbiausią 
vaidmenį koordinuojant ekonominę politiką eurogrupėje, kaip nustatyta EB sutarties 136 
straipsnyje, taip pat ir valstybėms narėms, nedalyvaujančioms euro zonoje; remia euro 
zonos plėtros stiprinimą, laikantis vienodos pozicijos tarptautiniuose forumuose, kaip 
numatyto eurogrupės pirmininko, kaip pranešėjo, vaidmuo;

16. džiaugiasi ECB, Komisijos ir finansinių paslaugų sektoriaus bendradarbiavimu sėkmingai 
pradedant Bendros Europos mokėjimų erdvės (SEPA) ir trumpalaikių Europos vertybinių 
popierių (STEP) iniciatyvas; mano, kad pastarosios bus teigiamas indėlis iš finansinių 
paslaugų pramonės pusės vykdant Europos finansinę integraciją;

17. džiaugiasi sėkminga Target 2 operacijų pradžia ir užbaigtu veiklos perkėlimu į bendrą 
platformą; mano, kad tai svarbus žingsnis finansinės integracijos ir tarpuskaitos bei 
atsiskaitymų išlaidų mažinimo kryptimi;

Euro išorės dimensija
18. pažymi euro, kaip tarptautinės valiutos, padėties stiprėjimą; atkreipia dėmesį, kad Europos 

Sąjungos atstovavimas, susijęs su ekonominiais ir pinigų reikalais tarptautiniuose 
forumuose, prastai atspindi tikrąjį euro zonos ekonominį svorį ir kad tai galima vertinti 
kaip kliūtį didėjančiai įtakai tarptautiniuose finansiniuose reikaluose; todėl ragina imtis 
veiksmų vieningo euro zonos atstovavimo atžvilgiu tarptautinėse finansinėse institucijose, 
pvz., TVF; 

19. skatina ECB toliau tęsti savo vaidmens stiprinimą tarptautiniu finansiniu lygmeniu; mano, 
kad tarptautiniu mastu stipresnė euro padėtis atneš naudos euro zonai, o tai paskatins šiuo 
metu nedalyvaujančias joje valstybes nares siekti visateisės narystės;

o    o

o

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos centriniam 
bankui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Savo pranešime dėl ECB metinės ataskaitos Europos Parlamentas įvertina Europos centrinio 
banko darbą 2007 m. Šiais metais pranešime sutelkiamas dėmesys į iššūkius, kurie laukia 
ECB, ypač suvokiant finansinę sumaištį, kuri sekė JAV antrinę hipotekinių paskolų rinkos 
krizę, taip pat ir į tokių problemų, kaip veiksmingas sprendimų priėmimas ir skaidrumas, 
valdymą.

1. ECB šiandien 
Europos centrinis bankas yra vienintelė iš tikrųjų bendra institucija Europos Sąjungoje, kuri 
užsiima finansiniu stabilumu ir pinigų politika. Praėjus dešimčiai metų nuo EPS sukūrimo,
euro zonos ir jos bendros valiutos vaidmuo įrodė, kad galima pasiekti didelę sėkmę. Vis dėlto, 
net praėjus šiam daug žadančiam dešimtmečiui, kai kurie Europos politikai, net valstybių 
vadovai, toliau abejoja ECB nepriklausomybe. Kaip pranešėjas, palaikau ECB 
nepriklausomybę, kadangi ji yra stabilios pinigų politikos užtikrinimo pagrindas, ir iš visos 
širdies džiaugiuosi, kad ši nepriklausomybė aiškiai pripažįstama ir stiprinama Lisabonos 
sutartyje.

Komisija vertina, kad euro įvedimo nauda yra tokia:

 Apytikriai 2 % vidutinė infliacija per pastaruosius 10 metų. 
 16 mln. darbo vietų sukūrimas nuo 1999 m.
 Mažesnės ilgalaikės palūkanų normos sumažėjo iki mažesnio nei 4 % lygio, 

sudarančio pusę 1990 m. lygio.
 Nebereikia keisti valiutos ir tai lengvina keliones ir apsipirkimą visoje euro zonoje. 
 Stabilūs valiutų keitimo kursai, kurie padidino prekybą tarp euro zonos šalių. 

Šie išvardyti rezultatai yra juntami pokyčiai visiems euro zonos piliečiams. Bet pokyčius junta
ne tik jos nariai; didėjant euro ir bendros valiutos zonos vaidmeniui didėja buvimo išorėje 
kaina. Nors ir valstybės narės kandidatės, pvz., mano šalis Švedija ir atsisakiusi dalyvauti 
Danija bei Jungtinė Karalystė dar nėra euro zonos narės, bet dėl eurogrupės pirmininko 
paskyrimo ir didėjančio poreikio bendradarbiauti šiais klausimais ši neformali grupė tampa 
daug svarbesnė. Lisabonos sutarties 136 straipsnyje aiškiai nustatomas eurogrupės vaidmuo ir 
pabrėžiama jos svarba koordinuojant ekonominę politiką. Aš tvirtai remiu tai ir kartu
pripažįstu, kad didėja rizika neturint galimybės dalyvauti šiuose svarstymuose. Buvimo 
gilesnės Europos integracijos svarbiausios dalies išorėje kaina lieka ryški ne tik ekonominiu, 
bet ir politiniu požiūriu. Mano šalis Švedija numatė tikslą dalyvauti pagrindinėje Europos 
integracijos dalyje. Visateisė narystė ekonominio bendradarbiavimo srityje dėl to būtų, mano 
požiūriu, labiausiai sveikintina, net jei ir nebūtų neišvengiama.

2. 2007 daugelio iššūkių metai 
2007 m. įrodė galintys būti įdomūs ir sunkūs ECB metai, pasižymintys stipriu augimu 
pirmajame pusmetyje, kurį sekė finansinė sumaištis nuo rugpjūčio mėn. ir vėliau. Infliacija 
nuolat didėjo ir dabar siekia apytikriai 3 %, ir yra daug didesnė negu planuota apytikriai 2 %
vidutinė infliacija. Doleris, taip pat ir kitos valiutos, gerokai susilpnėjo euro atžvilgiu, ir tai iš 
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naujo sukėlė diskusijas dėl valiutos kurso. 

Euro zonos išsiplėtimas suteikia pinigų zonai daugiau svorio, bet kartu pateikia daugiau 
iššūkių, kadangi sprendimų priėmimas pasidaro nepatogesnis ir išauga ekonominės plėtros 
skirtumai tarp narių. Taigi, tai apima daug iššūkių ECB atžvilgiu, kuriems šiame pranešime 
pateikiamas mūsų požiūris, taip pat siūlant, kaip ECB galėtų pagerinti savo veiksmus. 

3. Finansinis stabilumas
Antrinės hipotekinių paskolų rinkos krizė įrodė, kad finansinis stabilumas yra svarbiausias 
dalykas, kadangi krizė nebebūna vienoje šalyje arba viename regione. Rugpjūčio 9 d. 
operacija ECB suteikė rinkai likvidumą, kurio dydis 95 mlrd. EUR ir kuris buvo pateiktas 
rinkoms kaip fiksuotos palūkanų normos konkursas. Šią ECB operaciją sekė tokia pati 
procedūra kaip įprastinių ECB rinkos operacijų atveju. Kartu su koregavimo operacijomis ir 
vėlesnėmis gausiomis savaitinėmis refinansavimo operacijomis jam pavyko stabilizuoti labai 
trumpo laikotarpio palūkanų normas. Koordinuotos pastangos kartu su Federaliniu atsargų 
banku ir Anglijos banku didele dalimi padėjo išlaikyti neįsiskolinusią finansinę sistemą, bet 
neišsprendė krizės problemos. Be to, tai parodė, kad reikalingas geresnis centrinių bankų ir 
kitų institucijų bendradarbiavimas. Tai, kad tiek ECB, tiek Federalinis atsargų bankas įspėjo 
apie per žemos kainos nustatymo riziką prieš antrinės hipotekinių paskolų rinkos krizę, 
tinkamai nereaguojant rinkoms, kelia klausimus, kaip pasiekti geresnę reakciją. 

Įvairiuose forumuose vykstančios diskusijos yra svarbios, kad būtų imamasi subalansuotų 
priemonių, kaip sujungti centrinius bankus ir priežiūrą globalesniu lygmeniu. Kadangi vis dar 
esama sumaišties, prieš imantis bet kokių svarbių naujų veiksmų svarbu atlikti kruopščią 
analizę dalyvaujant pramonei. Europos Sąjungoje Lamfalussy metodas turėtų būti vienas iš 
Europos priežiūros struktūros atnaujinimo ramsčių.

4. Išsiplėtimas ir valdymas
Europos centrinis bankas įgyja visuomenės palankumą dėl to, kad jis laikosi savo tikslų, pvz., 
kainų stabilumo ir ekonominio augimo, kurį visuomenė laiko būtinu ir, kad šiems tikslams 
palaikyti naudojamas priemones ECB pakankamai išaiškina. Tai pažadina jėgas labai 
skirtingose kryptyse; veiksmingas sprendimų priėmimas palyginti su atvirumu ir įtrauktimi. 
Šios skirtingos tendencijos gali sustiprėti didėjant ES valstybių narių, įvykdžiusių euro zonos 
narystės kriterijus, skaičiui. Rezultatas bus ne tik padidėjusi zona, įskaitant didesnį skaičių 
sąjungos piliečių, bet taip pat ir platesnį ekonominės plėtros, augimo greičio ir ekonomikų 
brandumo spektrą. ECB viduje veiksmingo sprendimų priėmimo iššūkiai turės būti 
subalansuoti su įtraukimo poreikiu. Kad ECB galėtų susidoroti su būsimais iššūkiais, turėtų 
būti inicijuojama galimų pokyčių sprendimų priėmimo srityje variantų peržiūra ir ankstyvu
etapu būtų galima įtraukti į šiuos svarstymus atitinkamas institucijas.

Atsižvelgiant į ankstesnes diskusijas apie tai, kaip reformuoti valdančiąją tarybą ir kaip 
pasiekti veiksmingas diskusijas, svarstymus ir sprendimų priėmimą, šiandieninė sistema 
atrodo neįvertinta, kadangi ji padidintų atotrūkį tarp euro zonos valstybių narių ekonominio ir 
politinio svorio ECB ribose. Pragmatiškas variantas suteiktų daugiau galios vykdančiajam 
komitetui, bet kadangi vienas asmuo – vienas balsas yra nustatyta funkcija ir yra svarbi 
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demokratinio aspekto dalis, tokia sistema nėra politiškai priimtina. Todėl lieka keturi 
variantai: balso įtakos nustatymas, atstovavimas, regioniniai centriniai bankai arba rotacija. 
Aš laikau valdančiosios tarybos narystės rotaciją, grindžiamą ekonominiu pajėgumu,
geriausiu variantu, kadangi jis suderina veiksmingumą su demokratiniu teisėtumu. 
Atsisakoma minties, kad valstybių narių lygybės principas yra problema, bet aš manau, kad 
tai turi būti padaryta siekiant užtikrinti būtiną sprendimų priėmimo gebėjimą; geriausias būdas 
užtikrinti, kad nacionaliniai interesai pernelyg nepaveiktų ECB politikos formavimo, yra kuo
labiau sulyginti nacionaliniu centrinių bankų valdytojų politinę galią ir ekonominį pajėgumą. 
Todėl pagrindinė pasiūlymo atsakomybė turėtų būti orientuota į ekonominį pajėgumą, kaip 
apibrėžiantį veiksnį pasirenkant, kiek laiko kuris nors atstovas gali dirbti valdančiojoje 
taryboje. 

5. Skaidrumas
Kaip pranešėjas, aš laikau, kad atvirumas ir skaidrumas turi svarbiausią reikšmę, ir manau, 
kad informacijos pateikimas visuomenei sustiprins ECB teisėtumą ir nuspėjamumą. Tačiau 
pripažįstu, kad yra sunkumų viešinant valdančiosios tarybos protokolus, kadangi skirtingos 
atskiros pozicijos gali būti interpretuojamos kaip nacionaliniai interesai. Jeigu požiūriai būtų 
pateikiami su pavardėmis, tai taip pat padidintų riziką, kad vyriausybės spaustų savo 
„nuosavą“ nacionalinio centrinio banko valdytoją. Tai galėtų sudaryti kliūtis Europos 
centrinio banko veiklos tikslams, o tai per ilgą laiką galėtų susilpninti jo padėtį ir teisėtumą 
visuomenėje. Atsižvelgiant į šiuos sunkumus vis tiek išlieka platesnio ir geresnio 
informavimo poreikis. Todėl raginu ECB valdančiąją tarybą visada suteikti galimybę 
diskusijoms, vedančioms prie sprendimo, ir ypač detalizuoti, ar sutarimas buvo pasiektas 
lengvai, ar išliko skirtingos nuomonės. Tai suteiktų visuomenei, taip pat ir finansinėms 
rinkoms, daugiau informacijos apie tai, kaip vyko valdančiosios tarybos narių diskusijos, 
neminint pavardžių arba šalių. 

6. Tarptautinis euro vaidmuo
Nuo euro įvedimo jis stipriai įsitvirtino kaip labai svarbi tarptautinė valiuta, tik antra JAV 
dolerio atžvilgiu. Tarptautiniai skolos vertybiniai popieriai eurais viršijo tarptautinius skolos 
vertybinius popierius JAV doleriais 2004 m., o euro zonos bankų išduotų banko paskolų, 
kurios išreikštos eurais, ne euro zonos besiskolinantiesiems sudaro 36 %, lyginant su 45 % 
išreikštų JAV doleriais. Be to, euro yra antra aktyviausiai parduodama ir perkama valiuta 
valiutų keitimo rinkose visame pasaulyje, ir yra naudojama daugiau nei trečdalyje visų valiutų 
keitimo sandorių.

Mano požiūriu, tai įrodo bendradarbiavimo pinigų srityje vertę ir kad euro yra labai svarbus 
visų EPS narių turtas. Tačiau euro yra aiškiai nepatogioje padėtyje dolerio atžvilgiu, kadangi 
jis ne toks vieningas veikėjas, kaip doleris, tarptautiniuose forumuose, ir dėl to šiame 
kontekste nėra stipraus balso. Todėl raginu ECB imtis priemonių atstovaujant Europą 
tarptautinėse finansinėse institucijose, kas atspindėtų tikrąjį euro zonos ekonominį pajėgumą; 
vieningas euro zonos atstovavimas šiais klausimais sustiprintų euro padėtį tarptautinėse 
finansinėse institucijose ir tokiu būdu sustiprintų valiutos statusą. Be to, dėl to EPS narės 
gautų reikšminga naudą ir tai paskatintų euro zonos plėtrą, kadangi euro zonai 
nepriklausančios šalys aiškiai pamatytų EPS narystės pranašumus.
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