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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\817054ET.doc 3/10 PE441.374v01-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ......................................................................................................................8



PE441.374v01-00 4/10 PR\817054ET.doc

ET



PR\817054ET.doc 5/10 PE441.374v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Eestis 
1. jaanuaril 2011
(KOM(2010)0239 – C7-0000/2010 – 2010/0135(NLE))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0239);

– võttes arvesse komisjoni 2010. aasta lähenemisaruannet Eesti kohta (KOM(2010)0238) ja 
Euroopa Keskpanga (EKP) 2010. aasta mai lähenemisaruannet;

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni euroala laienemise kohta1;

– võttes arvesse oma 25. märts 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Keskpanga 2008. aasta 
aruande kohta2;

– võttes arvesse oma 25. märtsi 2010. aasta resolutsiooni raporti kohta, mis käsitleb euroala 
ja riikide rahanduse 2009. aasta aruannet3;

– võttes arvesse oma 18. novembri 2008. aasta resolutsiooni EMU@10 – majandus- ja 
rahaliidu esimese kümne aasta ja tuleviku kohta4 (resolutsioon EMU@10 kohta);

– võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimise meetodi parandamise kohta euroala laienemisega seotud menetlustes5;

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Keskpanga soovituse 
kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga 
põhikirja artikli 10.2 muutmise kohta6;

– võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2003. aasta otsust 2003/223/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10.2 muutmist7;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0000/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0000/2010),

                                               
1 ELT C 298E, 8.12.2006, lk 249.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0090.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0072.
4 ELT C 16E, 22.1.2010, lk 8.
5 ELT C 146E, 12.6.2008, lk 251.
6 ELT C 61 E, 10.3.2004, lk 374.
7 ELT L 83, 1.4.2003, lk 66.
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A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 140 määratletakse püsiva 
vastastikuse lähenemise kõrge taseme saavutamist selle alusel, kuidas liikmesriik on 
täitnud järgmisi kriteeriume: hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine, riigi 
rahanduse stabiilsus, kinnipidamine vahetuskursimehhanismiga ettenähtud normaalsetest 
kõikumispiiridest ning liikmesriigi poolt saavutatud vastastikuse lähenemise ja tema 
Euroopa Rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis osalemise püsikindlus, mis peegeldub 
tema pikaajaliste intressimäärade tasemes; 

B. arvestades, et Eesti on täitnud Maastrichti kriteeriumid kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 140 ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingule lisatud protokolliga (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta;

C. arvestades, et raportöör külastas Eestit, et hinnata kõnealuse riigi valmisolekut euroalaga 
liitumiseks,

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. pooldab euro kasutuselevõttu Eestis 1. jaanuaril 2011. aastal;

3. märgib, et komisjon ja Euroopa Keskpank (EKP) andsid oma hinnangu ülemaailmse 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi ajal, mis on mõjutanud paljude teiste liikmesriikide 
nominaalse lähenemise väljavaateid;

4. märgib, et Eesti on täitnud kriteeriumid Eesti valitsuse ja Eesti rahva sihikindlate, 
veenvate ja pidevate jõupingutuste tulemusena;

5. väljendab muret erinevuste pärast komisjoni ja EKP lähenemisaruannete vahel seoses 
hinnastabiilsuse jätkusuutlikkusega;

6. märgib, et EKP 2010. aasta lähenemisaruandes peetakse väga tõsiseks väljakutseks 
püsivat lähenemist inflatsiooni osas pärast praegust majanduse kohandumisperioodi 
lõppu;

7. kutsub Eesti valitsust hoidma konservatiivset joont fiskaalpoliitikas ja jätkama 
stabiilsusele suunatud poliitikat muudes valdkondades, hoolimata võimalikust 
makromajanduse tasakaalustamatusest ja hinnastabiilsusega seotud ohtudest tulevikus;

8. palub liikmesriike võimaldada komisjonil hinnata Maastrichti kriteeriumidele vastavust 
täpsete, ajakohaste, usaldusväärsete ja kvaliteetsete andmete põhjal;

9. kutsub komisjoni ja EKPd üles Eesti krooni lõpliku vahetuskursi soovitamisel arvesse 
võtma kõiki aspekte;

10. kutsub Eesti ametivõime kiirendama praktilisi ettevalmistusi tõrgeteta ülemineku 
tagamiseks;

11. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;
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12. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Keskpangale, eurorühmale ning liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Eestis 1. jaanuarist 2011 euro kasutusele võtmise tingimused on kehtestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 140 lõikes 1. Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) koostatavate 
lähenemisaruannete sisu on reguleeritud ELi toimimise lepingu artikli 140 lõikes 1 ja 
aluslepingutele lisatud protokollis lähenemiskriteeriumide kohta. Eesti on praegu liikmesriik, 
„mille suhtes on kehtestatud erand”, ning seega ei ole ta euroala liige. 

ELi toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 on sätestatud, et pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga ja pärast arutelu riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokku tulnud nõukogus 
otsustab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ja EKP aruannete põhjal, 
millised liikmesriigid, mille suhtes on kehtestatud erand, täidavad vajalikke tingimusi ELi 
toimimise lepingu artikli 140 lõikes 1 esitatud kriteeriumide alusel, ja tühistab 
asjassepuutuvatele liikmesriikidele kehtestatud erandid.

12. mail 2010. aastal tegi komisjon ettepaneku võtta Eestis euro kasutusele 1. jaanuaril 2011. 

Euroopa Parlament peab läbi vaatama esitatud lähenemisaruande ning andma selle kohta oma 
arvamuse. Hoolimata teatavatest kõhklustest üksikute küsimuste osas soovitab raportöör 
kehtestatud erandi tühistamist alates 1. jaanuarist 2011.

Raportöör esitab järgmised tähelepanekud EÜ asutamislepingu artikli 121 lõikes 1 sätestatud 
lähenemiskriteeriumide ja neile kriteeriumidele igakülgse vastavuse kohta, eriti selles osas, 
kas on saavutatud püsiva vastastikuse lähenemise kõrge tase.

1. Siseriiklike õigusaktide kooskõla artiklitega 108 ja 109 ning Euroopa Keskpankade 
Süsteemi (EKPS) põhikirjaga 

Eesti parlament võttis 22. aprillil 2010. aastal vastu euro kasutusele võtmise seaduse ja 
Eesti täidab nüüd täielikult kõiki euro kasutusele võtmise tingimusi vastavalt 
aluslepingutele ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirjale.

2. Hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine

Vaatlusperioodil aprillist 2009 kuni märtsini 2010 oli 12 kuu keskmine THHI
inflatsioon Eestis -0,7%, s.t oluliselt madalam kui hinnastabiilsuse kriteeriumi 
kontrollväärtus 1,0%. Tõenäoliselt tõuseb THHI inflatsiooni 12 kuu keskmine määr 
lähikuudel, kuid soovitatud valvsa ja konservatiivse poliitika toel suudab Eesti 
eeldatavasti hoida hinnad püsivalt stabiilsed.

3. Riigi rahanduse jätkusuutlikkus

Eesti suhtes ei kohaldata nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta. 
Vaatlusaastal 2009 oli üldine valitsemissektori eelarve puudujääk 1,7% SKPst, s.t 
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tugevasti allpool kontrollväärtust. Valitsemissektori võla ja SKP suhe oli 7,2% SKPst, 
s.t oluliselt madalam kui kontrollväärtus 60%. See esiletõstmist vääriv tulemus 
saavutati ülemaailmse finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi ajal, kui Eesti enda 
nominaalne SKP vähenes 15% võrra.

4. Vahetuskursimehhanismi ERM II normaalsete kõikumispiiride järgimine vähemalt 
kahe aasta jooksul

Vaatlusperioodil püsis Eesti kroon stabiilsena ning ei kaldunud kõrvale ERM II 
keskkursist euro suhtes, mis tähendab, et Eesti vahetuskursipoliitika on 
valuutakomitee süsteemis jäänud muutumatuks. Samuti ei ole Eesti ERM II raames ise 
oma vääringu keskkurssi euro suhtes devalveerinud.

5. Püsiv vastastikune lähenemine, mis avaldub pikaajaliste intressimäärade tasemes

Ei ole võimalik leida näitajat, mis oleks võrreldav pikaajalise riigivõlakirjade 
intressimääraga või asendaks seda, kuna Eesti finantssüsteemi iseloomustab Eesti 
kroonides nomineeritud pikaajaliste võlakirjade väljaarenenud turu puudumine, mis 
kajastab valitsussektori madalat võlataset. Vaatlusperioodil vähenes teatav mure 
finantsturgude arengu pärast tänu eelarve paremale täitumisele ja väljavaatele võtta 
kasutusele euro.

6. Majanduslik integratsioon ja vastastikune lähenemine (art 121, lg 1, viimane lõik)

Eesti ELi sisene kaubavahetus on peaaegu kolm korda suurem kui ELi väline 
kaubavahetus. ELi välised kaubanduspartnerid on Venemaa, Norra ja USA. 
Majandusliku tõusu aastate väline tasakaalustamatus kadus kiirelt, asendades jooksev-
ja kapitalikonto puudujäägi 2009. aastal olulise ülejäägiga.

Eesti finantssektor on hästi integreeritud ELi laiemasse finantssektorisse tänu 
piiriülestele omandisuhetele, turusuundumuste lähenemisele ja euro osale sisemaistes 
finantstehingutes.

Viimasel ajal on Eestis paranenud ELi siseturgu käsitlevate direktiivide ülevõtmine 
ning see ületab ELi püstitatud eesmärki.

Turgude võitmiseks ja majanduse tasakaalustatuse toetamiseks on soovitav 
suurendada konkurentsivõimet ja võtta suund suurema lisaväärtusega ekspordile.

7. Märkus Euroopa Parlamendiga konsulteerimise kohta

Hoolimata resolutsioonist Euroopa Parlamendiga konsulteerimise meetodi 
parandamise kohta, mis võeti vastu pärast vastuväidete esitamist seoses eelmise nelja 
ühisraha käsitleva raportiga, jäi raportöörile endiselt lähenemisaruannete avaldamise 
järel vaid kaks tööpäeva käesoleva raporti koostamiseks, mistõttu on väga raske anda 
nõuetekohast hinnangut lähenemiskriteeriumide täitmisele vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 140 sätestatud tingimustele. Komisjon ja EKP tegid jõupingutusi 
parlamendi teavitamiseks ning korraldasid arvamuste vahetuse kuu aega enne 
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lähenemisaruannete avaldamist. Ometi jääb probleemiks ajanappus.


