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PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ECB 2007. gada ziņojumu
(2007/2142(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2007. gada ziņojumu,

– ņemot vērā EK līguma 113. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas1 statūtu 
protokola, kas pievienots Līgumam, 15. pantu,

– ņemot vērā 1998. gada 2. aprīļa rezolūciju par demokrātisku atbildību Ekonomikas un 
monetārās savienības trešajā posmā2,

– ņemot vērā 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Eiropas ekonomikas stāvokli: 
sagatavošanas ziņojums par plašām ekonomiskās politikas pamatnostādnēm 2008. gadam, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par EMS@10: panākumi un problēmas pēc 
Ekonomikas un monetārās savienības 10 gadiem (COM(2008)0238), 

– ņemot vērā ECB Finansiālās stabilitātes pārskatu 2007. gada decembrī un tās 2008. gada 
aprīļa ziņojumu par finansiālo integrāciju Eiropā,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 28. aprīļa pavasara ekonomiskās prognozes,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā 2007. gadā eirozonas IKP pieauga par 2,6 % (salīdzinot ar 2,7 % 2006. gadā), 
neraugoties uz pieaugušo nenoteiktību, ko radīja finanšu nestabilitāte gada otrajā pusē,

B. tā kā inflācijas likme bija 2,1 %, salīdzinot ar 2,2 % 2006. gadā, neraugoties uz 
ekonomisko vidi, ko raksturoja ievērojams cenu kāpums,

C. tā kā ECB 2007. gadā turpināja pielāgot procentu likmes līdz 4,0 % jūnijā no 3,5 % 
2006. gada decembrī un saglabāja šo līmeni otrā semestra laikā,

D. tā kā 2007. gadā eiro valūtas kurss pieauga par 6,3 % nomināla faktiskajā izteiksmē, un šis 
pieaugums jo īpaši izpaudās attiecībā uz ASV dolāru (11,8 %),

E. tā kā finanšu nestabilitāte un liela globāla nelīdzsvarotība rada risku pasaules 
ekonomiskajai izaugsmei un valūtas kursam, 

F. tā kā ir sagaidāms, ka inflācija eirozonā 2008. gadā pieaugs līdz 2,0 – 3,0 %, lielā mērā 
                                               
1 OV L 191, 29.7.1992., 68. lpp.
2 OV C 138, 4.5.1998, 177. lpp.
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atspoguļojot paredzamās naftas un pārtikas cenas, pirms samazināsies līdz līmenim 1,2 –
2,4 % apjomā 2009. gadā,

G. tā kā Parlaments vēlas stiprināt ECB un eirozonas lomu un starptautisko autoritāti uz 
starptautiskās skatuves,

ECB šodien
1. Atzinīgi vērtē faktu, ka desmit gadus pēc EMS izveidošanas gan ECB, gan eiro tiek augsti 

respektēti un vispārēji pieņemti globālajā ekonomikā, un atzīmē, ka eiro ir kļuvis par 
pasaules nozīmes valūtu, kas gandrīz līdzinās ASV dolāram;

2. Uzsver ECB neatkarības svarīgumu un atzinīgi vērtē faktu, ka ar Lisabonas līguma
palīdzību ECB kļūs par ES iestādi ar juridiskas personas statusu un skaidri noteiktu 
neatkarīgu politisku un finansiālu statusu;

3. Apsveic Kipru un Maltu EMS un atzīmē to veiksmīgo iestāšanos;

Finansiālā stabilitāte
4. Atzīst ECB izcilo darbu, kontrolējot finanšu nestabilitāti, kuru radīja aizdevumu ķīlu krīze 

ASV, it īpaši darbības, kas uzsāktas 2007. gada 9. augustā, izraisot tirgū likviditāti 95 
miljardu eiro apmērā kā 4,00 % fiksētas likmes piedāvājums pēc tādas pašas procedūras 
kā parastajām ECB tirgus operācijām; atzīmē, ka operācija kopā ar regulēšanas darbībām 
un tām sekojošajām bagātīgajām iknedēļas pārfinansēšanas operācijām veiksmīgi 
stabilizēja tikai ļoti īsa termiņa procentu likmes; apsver to vēlreiz, lai parādītu ECB 
piedāvātās kopīgas monetārās politikas vērtību ekonomikas stabilizēšanā nestabilitātes 
periodos; 

5. Atzīmē pastiprinātu vajadzību pēc sadarbības starp centrālajām bankām un pārraudzības 
iestādēm, lai noturētu finanšu tirgu stabilitāti, it īpaši ņemot vērā arvien pieaugošo 
integrāciju finanšu sistēmu starpā; lūdz ECB turpināt veicināt labāku integrāciju un 
komunikāciju ES līmenī, kā arī tās attiecības ar citām centrālajām bankām un saistītajām 
iestādēm, it īpaši attiecības ar Anglijas banku, jo Londona ir vissvarīgākais finanšu centrs 
Eiropas Savienībā; aicina ECB aktīvi piedalīties dažādos forumos, kur pārrunā 
pārraudzības izmaiņas, piemēram, Lamfalussy izvērtējumu;

6. Atzīst, ka galvenās centrālās bankas - ECB un ASV Federālās rezerves - brīdināja par 
ekonomisko risku nepietiekamu novērtējumu pirms IT burbuļa 2000. gadā un aizdevumu 
ķīlu krīzes 2007. gadā; atzīmē, ka finanšu tirgi nespēja adekvāti reaģēt uz šiem 
brīdinājumiem; lūdz ECB analizēt šo reakciju un ieteikt, kā uzlabot saistību starp šādiem 
tālejošiem brīdinājumiem un tirgus reakciju; aicina ECB, ņemot vērā neseno finanšu 
nestabilitāti, pārbaudīt , vai tai pietiek instrumentu, lai tiktu galā ar starpvalstu Eiropas 
finanšu krīzi, un kādas pilnvaras tai ir nepieciešamas, lai uzlabotu makro uzraudzības 
analīzi eirozonā;

Ekonomiskā un monetārā attīstība
7. Atzīmē notiekošo diskusiju par to, kā noteikt cenu stabilitāti, kuru daži neatzīst, uzskatot 

tiešu inflācijas aprēķināšanu par labāku; uzskata, ka divu pīlāru sistēma, kas balstīta uz 
M3, ir vispiemērotākais veids, kā mērīt cenu stabilitāti; atzīst pievienoto vērtību papildu 
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informācijai un agrīniem brīdinājumiem par inflācijas risku, un darbības diskrētumu, kādu 
šāda sistēma nodrošina;

8. Atzīmē, ka nevienmērīgas ekonomiskās attīstības risks eiro zonā varētu palielināties, ja
pieaugs dalībvalstu skaits, jo pieaug atšķirības starp dalībvalstu ekonomiku lielumu un 
brieduma pakāpi;

9. Aicina visas dalībvalstis iesaistīties eiro zonā, aicina dalībvalstis, kas ir izstājušās, un 
dalībvalstis, kas ir pieteikušās, ņemt vērā šos jautājumus un pilnībā ievērot Stabilitātes un 
izaugsmes pakta nosacījumus un izpildīt Māstrihtas kritērijus, jo šie aspekti kopā ar 
fiskālo konsolidāciju un algu pieauguma samazināšanu nodrošina visspēcīgāko 
aizsardzību pret izaicinājumiem, kurus rada nevienmērīga attīstība; 

10. Sagaida, ka Padome izturēsies vienlīdzīgi pret visām dalībvalstīm, kas vēlas pievienoties 
eirozonai, un pilnībā ievēros ECB vērtējumu un rekomendācijas par to gatavību 
pievienoties eirozonai;

11. Ņem vērā eiro vērtības pieaugumu, it īpaši attiecībā pret ASV dolāru; uzsver cenu 
stabilitātes mērķa nozīmīgumu, bet atzīst, ka spēcīgas un straujas eiro kursa izmaiņas var 
kavēt ECB spēju kontrolēt savu monetāro politiku un ka eiro vērtības samazināšanās var 
izraisīt inflāciju, vai - otrs variants - pārmērīga vērtības palielināšana var apdraudēt 
izaugsmes perspektīvas valstīm, kuru attīstība ir atkarīga no eksporta; lūdz ECB kontrolēt 
šo attīstību un rīkoties, ja tas ir nepieciešams;

Pārvaldība un efektīva lēmumu pieņemšana
12. Atgādina nepārtraukto aicinājumu ievērot lielāku pārredzamību ECB darbībā un novērtē 

jau veiktos pasākumus šajā jomā; atzīst šajā jautājumā grūtības publicēt ECB Pārraudzības 
padomes sanāksmju protokolus, jo atšķirības individuālās nostājās var tikt uzskatītas par 
valstu interešu pārstāvēšanu, radot spiedienu no dalībvalstu valdībām uz Pārraudzības 
padomes locekļiem;

13. Neraugoties uz to, aicina ECB savos paziņojumos par tās Pārraudzības padomes 
lēmumiem skaidri norādīt, vai pārrunu gaitā vienošanās tika panākta viegli, vai arī 
pastāvēja atšķirīgi uzskati, jo tādā veidā tirgū nonāks vairāk informācijas un netiks 
apdraudēta vienotas Eiropas perspektīva ECB Pārraudzības padomes lēmumos;

14. Aicina ECB vēlreiz izteikt piedāvājumu par tās Pārraudzības padomes struktūras pārveidi, 
jo 2003. gadā izteikto ierosinājumu Parlaments noraidīja; atzīmē, ka, palielinoties eiro 
zonas valstu skaitam, reformas kļūst arvien nepieciešamākas; atbalsta ECB iepriekšējo 
ierosinājumu, ka dalībvalstu ekonomiskais nozīmīgums ir jāuzskata par visbūtiskāko 
faktoru rotējošo balsstiesību piešķiršanai, un ka lēmumu pieņēmēju skaitam ir jābūt 
nelielam, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu;

15. Atzīst Eiro grupas un tās priekšsēdētāja pieaugošo lomu ekonomiskās darba kārtības 
noteikšanā Eiropas Savienībā, it īpaši oficiālāku struktūru un centrālo lomu ekonomiskās 
politikas koordinēšanā Eiro grupā, kā norādīts EK Vienošanās 136. pantā, arī dalībvalstīm, 
kas nav pievienojušās eirozonai; atbalsta eirozonas attīstības stiprināšanu, lai tā būtu 
vienoti pārstāvēta starptautiskajos forumos, kā to nosaka Eiro grupas prezidenta kā 
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pārstāvja loma;

16. Atbalsta sadarbību starp ECB, Komisiju un finanšu pakalpojumu nozari, kas veicināja 
veiksmīgas Eiropas vienotās maksājumu zonas (SEPA) un Īstermiņa Eiropas vērtspapīru 
(STEP) iniciatīvas; uzskata šos pasākumus par pozitīvu ieguldījumu no finanšu 
pakalpojumu nozares Eiropas finansiālās integrācijas jomā;

17. Atzinīgi vērtē veiksmīgu 2. mērķa darbību uzsākšanu un pabeigto migrāciju uz vienu 
koplietošanas platformu; uzskata, ka tas ir būtisks solis finanšu integrācijas un klīringa un 
norēķinu izmaksu samazināšanas virzienā;

Eiro ārējā dimensija
18. Atzīmē eiro kā vienotas valūtas nozīmes nepārtraukto palielināšanos; atzīmē, ka Eiropas 

Savienības pārstāvība ekonomikas un monetārajos jautājumos starptautiskajos forumos 
slikti atspoguļo patieso eiro zonas ekonomisko nozīmi un tas uzskatāms par šķērsli 
ietekmes palielinājumam starptautiskajos finanšu darījumos; tādējādi aicina veikt 
pasākumus vienotai eiro zonas pārstāvībai starptautiskās finanšu institūcijās, piemēram, 
Starptautiskajā Valūtas fondā (IMF);

19. Mudina ECB turpināt virzību uz savu pozīciju stiprināšanu starptautisko finanšu jomā; 
uzskata, ka starptautiski spēcīgāks eiro statuss būs eirozonas ieguvums, kas iedrošinās 
pievienoties šai zonai tās dalībvalstis, kas to pašreiz vēl nav izdarījušas;

o o

o

20. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Centrālajai 
bankai.
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PASKAIDROJUMS

Savā ziņojumā par ECB ikgadējo atskaiti Eiropas Parlaments novērtē Eiropas Centrālās 
bankas darbu 2007. gadā. Šī gada ziņojumā uzmanība pievērsta problēmām, kas sagaida ECB, 
it īpaši pēc finansiālās nestabilitātes, kuru radījusi ASV aizdevumu ķīlu krīze, un arī tādiem 
pārvaldes jautājumiem kā efektīva lēmumu pieņemšana un darbības pārredzamība.

1. ECB šodien
Eiropas Centrālā Banka ir vienīgā patiešām kopīgā iestāde Eiropas Savienībā, kas nodarbojas 
ar finansiālo stabilitāti un monetāro politiku. Desmit gadus pēc EMS uzsākšanas eiro zona un 
tās vienotā valūta ir izrādījusies liels panākums. Tomēr pat pēc šādas daudzsološas dekādes 
daži Eiropas politiķi, pat valstu vadītāji, turpina apšaubīt ECB neatkarību.  Kā referents es 
atbalstu ECB neatkarību, jo tā ir stabilas monetārās politikas pamats, un es aicinu pilnībā atzīt 
un stiprināt šo neatkarību Lisabonas līgumā. 

Komisija vērtē, ka eiro ieviešanai ir šādi ieguvumi:

  inflācija vidēji ap 2 % pēdējo 10 gadu laikā;  
  gandrīz 16 miljonu darba vietu izveide kopš 1999. gada;
 zemākas ilgtermiņa procentu likmes nokritās zem 4 %, tas ir uz pusi mazāk nekā 

1990- tajos gados; 
 vairs nav nepieciešams mainīt naudu, tas atvieglo ceļošanu un iepirkšanos visā eiro 

zonā; 
 stabils valūtas maiņas kurss, kas ir veicinājis tirdzniecību starp eiro zonas valstīm.

Iepriekš minētie fakti ir taustāmas izmaiņas visiem eirozonas pilsoņiem.  Bet izmaiņas jūt ne 
tikai šīs zonas dalībvalstis; tā kā eiro un vienotās valūtas zonas loma pieaug, palielinās 
izmaksas tām valstīm, kas nav šajā zonā.  Lai gan kandidātvalstis, piemēram, mana valsts –
Zviedrija - un izstājušās valstis – Dānija un Apvienotā Karaliste – vēl nav eiro zonas 
dalībnieces, Eiro grupas prezidenta ievēlēšana un pieaugošā nepieciešamība sadarboties šajos 
jautājumos padara šo grupu nozīmīgāku.  Lisabonas līguma 136. pants nepārprotami norāda 
uz Eiro grupas lomu un uzsver tās nozīmi ekonomiskās sadarbības koordinēšanā.  Es to ļoti 
atbalstu un vienlaikus atzīstu, ka likmes aug, ka var nebūt iespējas piedalīties šajās pārrunās.  
Maksa par neiestāšanos vissvarīgākajā integrācijas pasākumā Eiropas mērogā kļūst svarīga ne 
tikai ekonomiski, bet arī politiski.  Mana valsts – Zviedrija – ir izvirzījusi mērķi pievienoties 
Eiropas integrācijas kodolam.  Tādējādi no mana skatu punkta pilnīga iesaistīšanās 
ekonomiskajā sadarbībā būs ļoti vēlama, ja ne pat neizbēgama.

2. 2007. gads – daudzu izaicinājumu gads
2007. gads ir izrādījies interesants un sarežģīts gads ECB, tā laikā bija vērojama spēcīga 
izaugsme gada pirmajā pusē, tai sekoja finansiāla nestabilitāte kopš augusta.  Inflācija 
paaugstinājās, un tagad ir 3 procenti - ievērojami augstāka par mērķa inflāciju – 2 % vidēji 
ilgā termiņā.  Dolārs un arī citas valūtas ir kļuvušas vājākas salīdzinājumā ar eiro, tas ir 
izraisījis jaunas diskusijas par valūtas maiņas kursu.  

Eirozonas palielināšanās padara nozīmīgāku monetāro zonu, bet vienlaikus rada jaunus 
izaicinājumus, jo grūtāka kļūst lēmumu pieņemšana un palielinās atšķirība starp dalībvalstu 
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ekonomiskajām situācijām.  Tādējādi ECB sastopas ar vairākiem izaicinājumiem, kurus 
apskata šis ziņojums, iesakot arī, kā ECB var uzlabot savu darbību. 

3. Finanšu stabilitāte
Aizdevumu ķīlu krīze ir pierādījusi, ka finanšu stabilitāte ir globāls jautājums, jo krīze vairs 
neskar tikai vienu valsti vai reģionu.  9. augusta ECB darbība deva tirgum 95 miljardus eiro 
lielus līdzekļus kā fiksētas likmes piedāvājumu.  Šī ECB darbība tika veikta tāpat kā parastās 
ECB darbības tirgū.  Kopā ar regulējošajām darbībām un tām sekojošo bagātīgo iknedēļas 
refinansēšanu tai izdevās stabilizēt ļoti īsa termiņa procentu likmes.  Koordinētā sadarbība ar 
Federālo Rezervju Sistēmu (FED) un Anglijas banku lielā mērā palīdzēja noturēt finanšu 
sistēmu, bet tas neatrisināja krīzi.  Tas parāda arī nepieciešamību pēc labākas sadarbības starp 
centrālajām bankām un citām institūcijām.  Fakts, ka ECB un FED brīdinājums par riska 
nenovērtēšanu jau pirms aizdevumu ķīlas krīzes ir palicis bez pietiekošas atsaucības tirgos, 
rada jautājumu, kā veicināt labāku tirgus reakciju. 

Dažādu forumu diskusijas ir svarīgas, lai veiktu līdzsvarotus pasākumus centrālās bankas un 
pārraudzības savienošanai globālākā līmenī.  Tā kā finansiālā nestabilitāte vēl pastāv, ir 
būtiski veikt pilnīgu analīzi kopā ar nozari pirms būtisku jaunu darbību sākšanas.  Eiropas 
Savienībā Lamfalussy izvērtējumam ir jābūt par vienu no pīlāriem Eiropas pārraudzības 
institūcijas izmaiņām.

4. Paplašināšanās un pārraudzība
Eiropas Centrālo Banku sabiedrība pieņem, jo tā atbalsta tādus mērķus kā cenu stabilitāte un 
ekonomiskā izaugsme, kas ir vajadzīgas sabiedrībai, un pateicoties tam, ka visus pasākumus, 
ko banka veic, lai sasniegtu šos mērķus, tā pietiekoši izskaidro.  Tādējādi turpmāko attīstību 
noteiks divi ļoti atšķirīgi virzieni: efektīva lēmumu pieņemšana pret atvērtību un lielāka valstu 
skaita iekļaušanu.  Šīs atšķirīgās tendences var pastiprināties, ja palielinās ES dalībvalstu 
skaits, kas var izpildīt kritērijus, lai kļūtu par eirozonas dalībvalstīm.  Rezultātā paplašināsies 
teritorija, kurā būs vairāk Savienības pilsoņu, bet būs vērojams arī plašāks ekonomiskās 
attīstības, izaugsmes ātruma un brieduma pakāpes spektrs.  ECB būs jālīdzsvaro efektīva 
lēmumu pieņemšana ar nepieciešamību pēc lielāka valstu skaita iekļaušanas. Lai ECB 
atrisinātu šos sagaidāmos izaicinājumus, tai ir jāuzsāk pārskatīt iespējamās darbības, kā mainīt 
lēmumu pieņemšanas procesu un agrīnā stadijā iekļaut saistītās institūcijas šajās darbībās.

Pēc iepriekšējām debatēm par to, kā pārveidot Padomi un nodrošināt efektīvu diskusiju, 
darbības un lēmumu pieņemšanu, pašreizējā sistēma, šķiet, nav spējīga pastāvēt, jo tā 
paplašinās eirozonas dalībvalstu ekonomisko un politisko atšķirību ECB ietvaros.  
Pragmatiski būtu piešķirt lielākas pilnvaras Izpildkomitejai, bet šāda sistēma nav politiski 
pieņemama, jo princips „viena persona – viena balss” ir vispārpieņemts un būtisks 
demokrātijas aspekts.  Tādējādi ir iespējami četri varianti:  balsu svars, pārstāvība, reģionālās 
centrālās bankas vai rotācija.  Es uzskatu, ka Pārraudzības padomes dalībnieku rotācija, kas 
pamatota ar ekonomisko svarīgumu, ir vislabākā iespēja, jo tajā apvienota efektivitāte un 
demokrātiskā likumība. Atteikšanās no dalībvalstu vienlīdzības principa Pārraudzības padomē 
ir problemātiska, bet es uzskatu, ka tas ir jādara, lai nodrošinātu nepieciešamo lēmumu 
pieņemšanas spēju; vislabākais veids, kā nodrošināt, lai nacionālās intereses lieki neietekmētu 
ECB politikas veidošanu, ir padarīt nacionālo centrālo banku vadītāju politisko spēku un 
ekonomisko svarīgumu tik līdzīgu, cik tas ir iespējams.  Tādējādi pārveidošanas piedāvājuma 
pamatā noteicošajam faktoram būtu jābūt ekonomiskajam svarīgumam, kas noteiktu, cik bieži 
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kāds var būt Pārraudzības padomes biedrs. 

5. Pārredzamība
Es kā referents uzskatu, ka atvērtība un pārredzamība ir visbūtiskākie jautājumi, un domāju, 
ka sabiedrības informēšana stiprinās ECB atzīšanu un tās darbības paredzamību. Es tomēr 
apzinos grūtības, ar kurām būs jāsastopas, publicējot Pārraudzības padomes sanāksmju 
protokolus, jo dažādas individuālās nostājas būs iespējams interpretēt kā nacionālās intereses.  
Ja uzskati tiks publicēti ar to paudēju vārdiem, tas palielinās risku, ka valstu valdības izdarīs 
spiedienu uz „savu” centrālās bankas vadītāju.  Tas var novest pie Eiropas Centrālās bankas 
darbības mērķu bloķēšanas, kas ilgtermiņā var vājināt bankas statusu un atzīšanu sabiedrības 
acīs.  Ņemot vērā šīs grūtības, tomēr ir nepieciešams vairāk informācijas. Tādējādi es aicinu 
ECB Pārraudzības padomi vienmēr publicēt diskusijas, kas notikušas pirms lēmuma 
pieņemšanas un īpaši uzsvērt, vai vienošanās tika panākta viegli, vai arī pastāvēja dažādi 
uzskati.  Tas dos vairāk informācijas sabiedrībai un finanšu tirgiem par to, kā notiek 
diskusijas Pārraudzības padomes biedru starpā, nenosaucot vārdus vai valstis. 

6. Eiro starptautiskā loma
Kopš eiro ieviešanas tas ir stabili kļuvis par vienu no nozīmīgākajām starptautiskajām 
valūtām, otrajā vietā aiz ASV dolāra.  2004. gadā eiro denominētās starptautisko parādu zīmes 
pārsniedza ASV dolāru parādu zīmes, turpretim banku aizdevumi, kas izdoti eirozonas bankās 
aizņēmējiem ārpus eirozonas un kas denominēti eiro valūtā, ir 36 %, bet ASV dolāram šis 
rādītājs ir 45 %.  Eiro ir arī otrā aktīvāk izmantotā valūta ārzemju tirgos visā pasaulē, un to 
izmanto vairāk nekā trešdaļā no visām darbībām ārzemju tirgos.

Pēc manām domām, tas apstiprina monetārās sadarbības vērtību un pierāda, ka eiro ir 
svarīgākais līdzeklis visiem EMS dalībniekiem.  Tomēr eiro ir skaidri redzams trūkums 
salīdzinājumā ar dolāru, jo starptautiskajos forumos tas nav tik unitārs kā dolārs, kas rada 
vienota viedokļa trūkumu šādā kontekstā.  Tādēļ es aicinu ECB veikt pasākumus Eiropas 
pārstāvniecības stiprināšanai starptautiskajās finanšu institūcijās, kas ir ekonomiski svarīgas 
eirozonai; vienota eirozonas pārstāvība šajos jautājumos pastiprinās eiro pozīciju 
starptautiskajās finanšu institūcijās un tādējādi stiprinās valūtas statusu.  Pie tam tas radīs 
būtiskus ieguvumus EMS dalībniekiem, kas mudinās paplašināt eirozonu, jo valstis ārpus 
eirozonas saskatīs ieguvumus no pievienošanās EMS.
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