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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias 
1. jaanuaril 2023
(COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta 
Horvaatias 1. jaanuaril 2023 (COM(2022)0282),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artikli 140 lõiget 2,

– võttes arvesse komisjoni 2022. aasta lähenemisaruannet ja Euroopa Keskpanga 
2022. aasta juuni lähenemisaruannet,

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

– võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimise meetodi parandamise kohta euroala laienemisega seotud menetlustes2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 106,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0187/2022),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 140 määratletakse püsiva 
vastastikuse lähenemise kõrge taseme saavutamine selle alusel, kuidas liikmesriik on 
täitnud järgmisi kriteeriume: hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine, valitsuse 
finantsseisundi kestlikkus, kuna liikmesriigi suhtes ei kohaldata aluslepingutele lisatud 
protokollis nr 12 kirjeldatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust; kinnipidamine 
vahetuskursimehhanismiga ettenähtud normaalsetest kõikumispiiridest ning liikmesriigi 
poolt saavutatud vastastikuse lähenemise ja tema Euroopa Rahasüsteemi 
vahetuskursimehhanismis osalemise püsikindlus, mis peegeldub tema pikaajaliste 
intressimäärade tasemes (Maastrichti kriteeriumid); 

B. arvestades, et Horvaatia on täitnud Maastrichti kriteeriumid vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 140 ning aluslepingutele lisatud protokollile nr 13 
lähenemiskriteeriumide kohta ning komisjon ja Euroopa Keskpank (EKP) on hinnanud 
Horvaatia õigusakte, mis on täielikult kooskõlas ELi toimimise lepingu ning 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja nõuetega; 

C. arvestades, et ELi toimimise lepingus nõutakse, et hindamisel võetaks arvesse muid 
majandusintegratsiooni ja lähenemisega seotud olulisi tegureid, sealhulgas maksebilansi 

1 ELT C 298E, 8.12.2006, lk 249.
2 ELT C 146E, 12.6.2008, lk 251.
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arengut ning toote-, töö- ja finantsturgude integreerimist; arvestades, et komisjon on 
seisukohal, et Horvaatia täidab euro kasutuselevõtu tingimusi ka nende 
lisakriteeriumide osas;

D. arvestades, et ühisele tavale tuginedes ja nagu varem on korduvalt tehtud, jätab 
komisjon hinnastabiilsuse kriteeriumi hindamisel parimaid tulemusi saavutanud riikide 
hulgast välja riigid, kelle inflatsioonimäära ei saa teiste liikmesriikide puhul käsitada 
põhjendatud võrdlusalusena, ning on seetõttu jätnud hindamisest välja kaks parimaid 
tulemusi saavutanud riiki;

E. arvestades, et praegused asjaolud, nagu energiahindade tõus ning Venemaa ebaseaduslik 
ja provotseerimata sissetung Ukrainasse, mõjutasid mitut lähenemisaruandes kasutatud 
näitajat ning eeldavad nende rakendamise asjakohast kaalumist; arvestades, et nende 
kriteeriumide järgimine aitab kaasa majandus- ja rahaliiduga integreerumisele ning 
majandus- ja rahaliidu pikaajalisele stabiilsusele;

F. arvestades, et tiheda koostöö raamistiku jõustumisega 1. oktoobril 2020 sai EKP 
ülesandeks teha otsest järelevalvet kaheksa olulise asutuse ja 15 vähem olulise asutuse 
üle Horvaatias;

G. arvestades, et Horvaatia kohustus rakendama pärast ERM II-ga ühinemist 2020. aasta 
juulis mitmeid meetmeid järgmises neljas valdkonnas: rahapesuvastane tegevus, 
ettevõtluskeskkond, avaliku sektori juhtimine ja maksejõuetuse raamistik;

H. arvestades, et raportöör külastas Horvaatiat, et hinnata kõnealuse riigi valmisolekut 
euroalaga liitumiseks;

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. toetab euro kasutuselevõttu Horvaatias 1. jaanuaril 2023. aastal;

3. märgib, et Horvaatia täidab kõiki eurole ülemineku kriteeriume Horvaatia valitsuse ja 
rahva kaugelevaatavate, kindlameelsete, usutavate ja püsivate pingutuste tulemusena;

4. märgib, et komisjon ja EKP andsid positiivse hinnangu oodatust kauaaegsema COVID-
19 pandeemiast tingitud šoki ja sellele järgnenud majanduse elavdamise taustal 
2021. aastal; märgib siiski, et Venemaa provotseerimata ja ebaseaduslik sissetung 
Ukrainasse 24. veebruaril 2022 avaldas piiratud mõju lähenemisaruannete koostamisel 
kasutatud varasemate perioodide andmetele; on seetõttu veendunud Horvaatia täielikus 
valmisolekus võtta euro kasutusele alates 1. jaanuarist 2023; 

5. rõhutab, et hoolimata tervishoiukriisist ja energia hiljutisest hinnatõusust tingitud 
keerulisest sotsiaalmajanduslikust olukorrast on euro kasutuselevõtt Horvaatias ja 
vajalike kriteeriumide täitmine tugev poliitiline signaal liidu ühisraha elujõulisuse ja 
atraktiivsuse kohta; väljendab seetõttu heameelt Horvaatia valitsuse järjekindlate 
pingutuste üle selles valdkonnas; on veendunud, et euro kasutuselevõtt Horvaatias aitab 
kaasa liidu vastupanuvõimele ja ühtsusele ning parandab liidu positiivset kuvandit 
piirkonnas, eriti kuna see on esimene oluline ELiga integreerumise protsess pärast 
Brexitit;
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6. rõhutab, et euro kasutuselevõtt tugevdab Horvaatia majandust ning toob kasu selle 
elanikele ja ettevõtetele, kuna teeb riigi majanduse vastupidavamaks, meelitab ligi 
rohkem välisinvesteeringuid, suurendab rahvusvaheliste investorite usaldust ja 
vähendab valuutavahetust, millel on oluline mõju riigi elutähtsale turismisektorile;

7. väljendab heameelt Horvaatia valitsuse töö üle Horvaatia institutsioonilise suutlikkuse 
tugevdamisel, ärikeskkonna parandamiseks tehtud pingutuste ning kestlikku ja kaasavat 
majanduskasvu soodustavate struktuurireformide tulemusliku ja tõhusa rakendamise 
üle; tunneb eelkõige heameelt pingutuste üle tugevdada Hrvatska narodna banka 
institutsioonilist sõltumatust; kutsub Horvaatia ametiasutusi üles jätkama 
institutsioonilise raamistiku tugevdamist, et tagada reguleerimise kvaliteet;

8. nõuab Horvaatia taaste- ja vastupidavuskavas sisalduvate reformide ja investeeringute 
kiiret ja tulemuslikku rakendamist, mis hoogustab majanduskasvu ja tugevdab riigi 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset sidusust;

9. rõhutab, et pangandusjärelevalve ühtlustamine aitab kaitsta finantsstabiilsust, tagades 
ühtsete järelevalvestandardite kohaldamise; rõhutab samuti, et Horvaatia ühinemine 
ühtse järelevalvemehhanismiga tihedas koostöös EKPga tagas sujuva ühinemise 
pangandusliiduga;

10. kutsub Horvaatia ametiasutusi üles jätkama head teabe- ja teavituskampaaniat euro 
kasutuselevõtu kohta;

11. kutsub Horvaatia ametiasutusi üles jätkama praegust praktiliste ettevalmistuste kurssi, et 
tagada sujuv eurole üleminek; 

12. märgib, et komisjoni 2022. aasta lähenemisaruande kohaselt on Horvaatia hinnatase 
juba saavutanud suurema euroala hindadele lähenemise taseme kui teistes 
liikmesriikides euroalaga liitumisel; loodab seetõttu, et Horvaatia valitsus pingutab 
järjepidevalt, et tagada hindade edasine lähenemine kestlikul viisil ja et euro 
kasutuselevõtt ei tooks kaasa kunstlikku hinnatõusu; 

13. kutsub Horvaatia valitsust üles jätkama oma tegevust, et täita kohustus rakendada 
hiljemalt 2023. aastaks uut rahapesuvastast tegevuskava;

14. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

15. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

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

Horvaatia ühinemine euroalaga annab tugeva poliitilise signaali liidu ühisraha elujõulisuse ja 
atraktiivsuse kohta. 20 aastat pärast esimeste rahatähtede kasutuselevõttu on euro Euroopa 
tugevuse ja ühtsuse sümbol. Tänu suurele pühendumusele euro kasutuselevõtu tingimuste 
täitmisel on Horvaatia nüüd valmis euroalaga liituma 1. jaanuaril 2023, vähem kui kümme 
aastat pärast ELiga ühinemist. Seega tervitab kogu euroala oma kahekümnendat liiget.

Horvaatia on praegu liikmesriik, mille suhtes on kehtestatud erand, ning seega ei ole ta 
euroala liige. Seetõttu on komisjon ja EKP alates Horvaatia ühinemisest ELiga läbi viinud 
kaks korda aastas toimuva lähenemise hindamise. 

Nii komisjoni kui ka EKP lähenemisaruanne avaldati 1. juunil 2022. Kõnealustes aruannetes 
hinnatakse Horvaatia õigusaktide, eelkõige Horvaatia keskpanga põhikirja kooskõla ELi 
toimimise lepingu artiklitega 130 ja 131 ning EKPSi ja EKP põhikirjaga. Aruannetes 
vaadeldakse ka püsiva vastastikuse lähenemise kõrge taseme saavutamist 
lähenemiskriteeriumide täitmise alusel ning võetakse arvesse mitmeid teisi ELi toimimise 
lepingu artikli 140 lõike 1 viimases lõigus nimetatud tegureid.

Tuginedes oma ja EKP lähenemisaruandele, tegi komisjon Horvaatiale ettepaneku võtta euro 
kasutusele alates 1. jaanuarist 2023. Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse seoses 
seadusandliku ettepanekuga võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias 
1. jaanuaril 2023. 

Kriteeriumid Horvaatia üleminekuks eurole on kehtestatud ELi toimimise lepingu artikli 140 
lõikes 1. Artikli 140 lõikes 2 sätestatakse, et nõukogu otsustab komisjoni ja EKP aruannete 
põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga kvalifitseeritud häälteenamusega 
komisjoni ettepaneku põhjal, millised liikmesriigid, mille suhtes on kehtestatud erand, 
täidavad vajalikke tingimusi artikli 140 lõikes 1 esitatud kriteeriumide alusel, ja tunnistab 
kehtetuks asjassepuutuvatele liikmesriikidele kehtestatud erandid.

Raportöör esitab järgmised tähelepanekud ELi toimimise lepingu artikli 140 lõikes 1 
sätestatud lähenemiskriteeriumide alusel:

1. Siseriiklike õigusaktide kooskõla artiklitega 130 ja 131 ning 
Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhikirjaga 

Horvaatia siseriiklikud õigusaktid, sealhulgas keskpanga põhikiri, on kooskõlas aluslepingu 
artiklitega 130 ja 131 ning EKPSi ja EKP põhikirjaga. Eelkõige keelab Horvaatia keskpanga 
seaduse muutmine Horvaatia valitsusel püüda mõjutada oma otsuseid tegevate organite 
liikmeid.

2. Hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine

2022. aasta aprillis lõppenud üheaastase ajavahemiku jooksul oli Horvaatia keskmine 
inflatsioonimäär 4,7 %, mis on allpool kontrollväärtust ja jääb tõenäoliselt selliseks ka 
lähikuudel. Komisjoni ja EKP aruannetes vaadeldi kontrollväärtust, mille arvutamiseks liideti 
kolme hindade stabiilsuse osas parimaid tulemusi saavutanud liikmesriigi inflatsioonimäärade 



RR\1258829ET.docx 9/12 PE732.761v02-00

ET

kaalumata aritmeetilisele keskmisele 1,5 protsendipunkti. 2022. aasta aprillis lõppenud 
üheaastase ajavahemiku jooksul oli inflatsiooni kontrollväärtus 4,9 %, kusjuures hindade 
stabiilsuse osas on kolm parimaid tulemusi saavutanud liikmesriiki Prantsusmaa, Soome ja 
Kreeka. Komisjon jättis parimaid tulemusi saavutanud liikmesriikide määramisel välja riigid, 
mille inflatsioonimäära ei saa teiste liikmesriikide puhul käsitada põhjendatud võrdlusalusena. 
Sellised võõrväärtused tuvastati varem 2004., 2010., 2013., 2014. ja 2016. aastal. Oma 
hinnangus jättis komisjon seekord parimaid tulemusi saavutanud riikide hulgast välja Malta ja 
Portugali. Kontrollväärtuse arvutamiseks asendati need riigid liikmesriikide Soome ja 
Kreekaga, mille keskmine inflatsioonimäär on järgmine madalaim.

3. Riigi rahanduse jätkusuutlikkus

Horvaatia suhtes ei kohaldata nõukogu otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta 
(ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse erand 2016. aastal).

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

Horvaatia on olnud ERM II liige alates 10. juulist 2020. Hindamisele eelnenud kahe aasta 
jooksul ei ole kuna vahetuskursi puhul esinenud tõsiseid pingeid ja Horvaatia ei ole kuna 
kahepoolset keskkurssi euro suhtes omal algatusel devalveerinud.

5. Püsiv vastastikune lähenemine, mis avaldub pikaajaliste intressimäärade tasemes

2022. aasta aprillis lõppenud üheaastase ajavahemiku jooksul oli Horvaatia pikaajaline 
intressimäär keskmiselt 0,8 %, mis on allpool kontrollväärtust. Intressimäära kriteeriumi 
täitmise hindamisel võtsid komisjon ja EKP oma aruannetes arvesse kontrollväärtust, mille 
arvutamiseks liidetakse kolme hindade stabiilsuse osas parimaid tulemusi saavutanud 
liikmesriigi nominaalsete pikaajaliste intressimäärade aritmeetilisele keskmisele kaks 
protsendipunkti. Kontrollväärtus põhineb pikaajalistel (kümneaastase tähtajaga 
riigivõlakirjad) intressimääradel Prantsusmaal (0,3 %), Soomes (0,2 %) ja Kreekas (1,4 %) 
ning 2022. aasta aprillis lõppenud üheaastase ajavahemiku jooksul oli see 2,6 %.

6. Majandusintegratsioon ja lähenemine (artikli 140 lõike 1 teine lõik)

ELi toimimise lepingu artikli 140 lõike 1 teises lõigus nõutakse, et hindamisel võetaks arvesse 
muid majandusintegratsiooni ja lähenemisega seotud olulisi tegureid. Lisategurite
– maksebilansi areng ning toote-, töö- ja finantsturu integreerimine – hindamine annab olulise 
ülevaate liikmesriigi suutlikkusest integreeruda probleemideta euroalasse.

Seoses makromajandusliku tasakaalustamatusega valis komisjon Horvaatia oma 2022. aasta 
häiremehhanismi aruandes põhjalikuks analüüsiks, milles rõhutati, et tasakaalustamatus, mis 
on seotud suure välis-, era- ja valitsemissektori võlaga madala kasvupotentsiaali kontekstis, 
vähenes 2021. aastal jätkuvalt. 

Mis puudutab maksebilansi arengut, siis COVID-19 pandeemia mõjutas Horvaatia 
jooksevkonto saldot 2020. aastal tugevalt, kuid olukord paranes kiiresti 2021. aastal. 
Jooksevkonto peaks 2022. aastal saavutama kerge ülejäägi 1,5 % SKPst. Mis puudutab turu 
integreerimist, siis on Horvaatia majandus kaubandus-, finants- ja investeerimissidemete 
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kaudu euroalaga hästi lõimunud.

7. Märkus Euroopa Parlamendiga konsulteerimise kohta

Parlamendi menetluse pingeline ajakava ei võimalda ei esialgse raporti tõlkimist (mis tõi 
kaasa ainult inglise keeles toimuva menetluse) ega lähenemisaruande põhjalikku analüüsimist. 
Neid probleeme ennetades alustas majandus- ja rahanduskomisjon varakult tööd euroalaga 
liituvate riikide töörühmas ning kutsus Horvaatia asepeaministri ja rahandusministri 
Zdravko Marići osalema kinnistel koosolekutel 2020. aasta mais ja 2021. aasta oktoobris. 

Lisaks komisjoni ja EKP lähenemishinnangutele nõudis majandus- ja rahanduskomisjon 
sõltumatut uuringut teemal „Euro area accession: assessment of the convergence path and 
COVID-19 implications, with a special focus on Croatia and Bulgaria“ (Euroalaga liitumine: 
lähenemise ja COVID-19 mõju hindamine, pöörates erilist tähelepanu Horvaatiale ja 
Bulgaariale).

Raportöör on korraldanud konfidentsiaalseid konsultatsioone komisjoni ja EKPga. 
Raportööril olid Zagrebis kõrgetasemelised kohtumised, et saada ülevaade kohapeal 
toimuvast. 

Ülaltoodu põhjal soovitab raportöör erandi tühistada, et Horvaatia võtaks euro kasutusele 
1. jaanuaril 2023. 
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