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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tarptautinio euro vaidmens stiprinimo 
(2020/2037(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos nuomonę, pateiktą Europos Vadovų 
Tarybai ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui, „Tarptautinio euro vaidmens 
stiprinimas“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 12 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos rekomendaciją (C(2018)8111) ir 
pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (C(2018)8111) dėl euro vaidmens 
energetikos srityje,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 12 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas. Konsultacijų rezultatai“ (SWD(2019)0600),

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 9 d. Europos Centrinio Banko (ECB) metinę ataskaitą 
„Tarptautinis euro vaidmuo“,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl tolesnio kapitalo rinkų 
sąjungos plėtojimo: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma 
MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas1,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 18 d. pranešimą su rekomendacijomis Komisijai 
„Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje“2,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. pranešimą „Bankų sąjunga. 2019 m. 
metinė ataskaita“3,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Europos Centrinio Banko 
2018 m. metinės ataskaitos4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo mėn. kalbą apie Sąjungos padėtį5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio mėn. ECB ataskaitą apie skaitmeninį eurą6,

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0266.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0265.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0165.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0034.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf.
6 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
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– atsižvelgdamas į Patikslintą 2020 m. Komisijos darbo programą7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo mėn. tyrimą, kurį paprašė atlikti Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetas (ECON), „Pasaulinė valiutos tvarka po COVID-19 pandemijos: 
rizika ir euro galimybės“8,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario mėn. Ethano Ilzetzkio (Londono ekonomikos 
mokykla), Carmen M. Reinhart (Harvardo universitetas) ir Kennetho S. Rogoffo 
(Harvardo universiteto Kenedžio vyriausybės mokykla) tyrimą „Kodėl neišnaudojamas 
euro potencialas?“9,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 5 d. idėjų instituto Brugel tinklaraščio įrašą „Ar 
COVID-19 krizė suteikia galimybę sustiprinti eurą kaip pasaulinę valiutą?“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 13 d. Europos Sąjungos vidaus politikos generalinio 
direktorato tyrimą „Euras 2020 m. Aplinkybių apžvalga – tyrimų ir vertinimų 
rinkinys“10,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Pirmininko Charles’io Michelio pagrindinį 
pranešimą Europos politikos studijų centre dėl tarptautinio euro vaidmens11,

– atsižvelgdamas į Pirmininko Charles’io Michelio pastabas po 2019 m. gruodžio 13 d. 
įvykusių Europos Vadovų Tarybos susitikimų12,

– atsižvelgdamas į išsamią 2020 m. birželio mėn. analizę, kurią paprašė atlikti 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas, kuri įtraukta į 2020 m. birželio mėn. Dialogo 
pinigų politikos klausimais dokumentus „Tarptautinis euro vaidmuo: padėtis ir 
ekonominė reikšmė“13,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 8 d. Christine Lagarde kalbą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komiteto surengtame klausyme14,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 7 d. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos 
nario Fabio Panettos kalbą „Neišnaudoto euro potencialo realizavimas pasaulio 
lygmeniu“15,

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio mėn. Barrio Eichengreeno tyrimą (Kalifornijos 
Berklio universitetas) „Daugialypio rezervinės valiutos pasaulio valdymas“16,

7 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_lt.
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf.
9 https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf.
10 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf.
11 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-
at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf.
12 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-
after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/.
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf.
14 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html.
15 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html.
16 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf.

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
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– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio mėn. idėjų instituto Bruegel leidinį „Tarptautinis 
euro vaidmuo“17,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio mėn. Europos Parlamentinių tyrimų paslaugų (EPRS) 
generalinio direktorato tyrimą „Europos Sąjungos ekonomikos ir biudžeto 
perspektyva“18,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 2 d. EPRS informacinį pranešimą „Vieningo 
atstovavimo euro zonai TVF kūrimas“19,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 30 d. TVF Oficialių užsienio valiutos atsargų sudėtį20,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 19 d. Eurostato ataskaitą 84/2020 „2017 m. 
Tarptautinės palyginimo programos rezultatai“21,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 16 d. Eurostato ataskaitą 137/2020 „27,9 mlrd. EUR 
euro zonos tarptautinės prekybos prekėmis perteklius“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi per dvidešimt egzistavimo metų euras tapo Europos ekonomikos stiprybės ir 
padėties pasaulyje simboliu;

B. kadangi, nepaisant euro zonos ekonomikos dydžio ir įtakos pasaulinės prekybos srityje, 
euro naudojimas smarkiai atsilieka nuo JAV dolerio, tačiau jis vis tiek pirmauja visų 
kitų konkuruojančių valiutų atžvilgiu;

C. kadangi dabartinė geopolitinė įtampa ir tarptautinės prekybos problemos, įskaitant 
vertės grandinių sutrikdymą, technologinę plėtrą, skaitmeninę transformaciją, Kinijos 
ekonominės galios didėjimą ir JAV keliamus sunkumus daugiašališkumui, lemia 
daugiapolę pasaulio ekonomiką ir taip sudaromos sąlygos galimam perėjimui prie 
įvairių valiutų atsargų sistemos, kurioje viso pasaulio rinkos dalyviams euras suteiks 
papildomų valiutos pasirinkimo galimybių ir sudarys sąlygas sumažinti visuotinę riziką 
finansų srityje;

D. kadangi ES turėtų saugoti savo finansinių infrastruktūrų vientisumą ir savo rinkos 
operatorių nepriklausomybę nuo vienašališkos užsienio politikos ir galimų trečiųjų šalių 
jurisdikcijų taikomų ekstrateritorinių sankcijų ir tuo pat metu užtikrinti veiksmingą ES 
sankcijų politikos įgyvendinimą;

E. kadangi, nors sprendimą naudoti valiutą iš esmės lemia rinkos dalyvio pageidavimas, 
pasitikėjimas valiutos stabilumu yra itin reikšmingas aspektas, kuris daro įtaką jų 

17 https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/.
18 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf. 
19 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf.
20 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4.
21 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-
60d4-7c2b509dda8e.

https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/econ
https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
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pasirinkimams, ir svarbus kriterijus, kuriuo vadovaudamiesi centriniai bankai ir 
vyriausybės nustato savo tarptautinių rezervų sudėtį;

F. kadangi „Brexit’as“ lėmė struktūrinius ES finansų sistemos ir jos stabilumo pokyčius, 
dėl jo sustiprėjo poreikis toliau vystyti ES kapitalo rinkas, siekiant išvengti rinkos 
susiskaidymo ir išsaugoti pasaulinę ir bendradarbiavimu grindžiamą mąstyseną, kartu 
konsoliduojant savo besiformuojančią policentrinę finansų ir kapitalo rinkos sistemą;

G. kadangi pasaulyje ekonomikos gaivinimas tebėra nevienodas, netvirtas ir 
nevisapusiškas, o ribojimo politika, kurios imtasi reaguojant į COVID-19 pandemiją, 
sukelia papildomų sunkumų ekonomikos gaivinimui ir gali paveikti pasaulio valiutų 
padėtį;

H. kadangi vykdant ekonomikos gaivinimą po pandemijos reikia sparčiai įgyvendinti ES 
ekonomikos gaivinimo planą, pagal kurį bus panaikinti struktūriniai trūkumai ir 
įgyvendinta politika, padedanti skatinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą; 
kadangi vykdant tokią politiką itin svariai prisidedama prie euro patrauklumo didinimo 
pasaulyje ir Europos ekonominio ir finansinio savarankiškumo stiprinimo; kadangi 
prasmingos skatinamosios priemonės kartu su pinigų politikos skatinamosiomis 
priemonėmis, įskaitant jungtines Europos pastangas, teigiamai paveiks tarptautinę euro 
padėtį; kadangi anksčiau nutrauktos fiskalinės skatinamosios priemonės ir fiskalinių 
veiksmų nesuderinimas gali pakenkti euro, kaip tarptautinės valiutos, patrauklumui;

I. kadangi dėl naujų įgaliojimų išleisti ekonomikos gaivinimo skolos vertybinius 
popierius, įskaitant žaliąsias obligacijas, dėl kurių ES tapo didžiausia tokių skolos 
vertybinių popierių emitente, būtini tinkami įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
pajėgumai, kad nebūtų pakenkta ilgalaikiam euro, kaip saugios turto saugojimo valiutos, 
patikimumui;

J. kadangi, nors tarptautinės valiutos naudojimas platesniu mastu suteikia privilegijų ir 
naudos, jis taip pat reiškia pasauliniu mastu prisiimamą atsakomybę, priklausomybę ir 
išlaidas;

K. kadangi, siekiant įgyvendinti rinka grindžiamą tarptautinio euro vaidmens stiprinimą, 
reikia vykdyti tikslinę skatinamąją politiką, kuri būtų suderinta su šiuo tikslu ir būtų 
įtraukta į visapusiškas veiksmų gaires;

Su tarptautiniu euro vaidmens stiprinimu susiję sunkumai ir nauda

1. mano, kad tarptautinio euro vaidmens stiprinimas gali duoti tiek trumpalaikės, tiek 
ilgalaikės naudos; vis dėlto pažymi, kad tai taip pat kelia riziką ir didina atsakomybę, į 
kurią būtina atsižvelgti rinkos pajėgumus papildant politikos priemonėmis; visų pirma 
pabrėžia, kad euro, kaip tarptautinės valiutos, statusas gali padidinti pinigų politikos 
savarankiškumą ir sustiprinti jos perdavimą pasaulyje, paversti eurą patrauklesne 
investicija ir suteikti pernelyg didelių privilegijų bei mažesnio valiutos kurso 
perleidimą;

2. nurodo, jog tam, kad būtų pasinaudota galima tvirtesnio euro vaidmens nauda, Sąjunga 
turi užbaigti kol kas neužbaigtą bendros valiutos infrastruktūrą ir pasiekti didesnę 
pažangą, susijusią su svarbiausiomis jos funkcijomis;
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3. į tai atsižvelgdamas, pakartoja, kad reikia stiprinti ir baigti kurti ekonominę ir pinigų 
sąjungą (EPS), bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą, siekiant padidinti tarptautinį 
Europos rinkų konkurencingumą ir euro patrauklumą;

4. pabrėžia, kad pasiekus didesnę pažangą plėtojant kapitalo rinkų sąjungą padidėtų tiek 
atsparumas įvykiams pasaulyje ir nepriklausomybė nuo jų, tiek euru išreikšto turto 
patrauklumas; apgailestauja dėl euro zonos kapitalo rinkų segmentacijos nacionaliniu 
lygmeniu, kuri lėmė mažesnio dydžio rinkas; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 
„Brexit’as“ kelia sunkumų, tačiau taip pat suteikia galimybių;

5. pabrėžia, kad reikia vykdyti tvarią ir patikimą įsipareigojimu laikytis patikimų fiskalinių 
taisyklių grindžiamą fiskalinę ir struktūrinę politiką, kuria būtų skatinamas ekonomikos 
augimas; ragina, nepaisant sudėtingų aplinkybių, toliau apsvarstyti stabilumo ir augimo 
pakto sistemos tinkamumą; remia pagal priemonę „Next Generation EU“ numatytą 
planą kartu su pinigų politika naudoti fiskalinę paskatą, visų pirma pasiskolinti 
750 mlrd. EUR iš kapitalo rinkų obligacijų ekonomikos gaivinimui ir žaliajai pertvarkai 
finansuoti, taip pat išleisti 100 mlrd. EUR socialinio poveikio obligacijomis pagal 
Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, kuria 
siekiama išsaugoti užimtumą; palankiai vertina tai, kad investuotojai išreiškė didelį 
susidomėjimą Europos obligacijomis;

6. pabrėžia, kad tinkamas saugaus turto teikimas yra būtina sąlyga tarptautinės valiutos 
statusui gauti, ir apgailestauja dėl riboto euru išreikšto saugaus turto prieinamumo; todėl 
pabrėžia, kad reikia sukurti Europos saugų turtą; mano, kad išleidus siūlomus bendrus 
skolos vertybinius popierius, skirtus ekonomikos gaivinimui finansuoti, bus sukurtas ES 
lygmens atsargų turto lyginamasis standartas ir paskatintas euru išreikšto saugaus turto 
teikimas; tikisi, kad ECB įvertins galimybę, remiantis galiojančiu teisiniu pagrindu, 
išleisti indėlių sertifikatus;

7. atsižvelgia į geopolitikos vaidmenį pasaulinės valiutų konkurencijos srityje;

8. yra susirūpinęs dėl to, kad EPS negebėjimas laikytis vieningos pozicijos su 
tarptautinėmis institucijomis gali apriboti tarptautinį euro vaidmenį;

Politika, kuria remiamas tarptautinis euro vaidmuo

10. pabrėžia, kad stipresnis tarptautinis euro vaidmuo padidintų ES pajėgumą įgyvendinti 
atvirą strateginį savarankiškumą; todėl rekomenduoja imtis veiksmų, kuriais būtų 
siekiama tiek rengti ir įgyvendinti politikos priemones, kuriomis būtų stiprinamas 
tarptautinis euro vaidmuo, tiek remti rinka grindžiamus žingsnius šia linkme;

11. todėl pritaria tam, kad politika, kuri yra itin svarbi ir kurią vykdant sudaromos palankios 
sąlygos tarptautiniam euro vaidmeniui stiprinti, be kita ko, būtų orientuota į tarptautinės 
prekybos, fiskalinės ir pinigų politikos krypčių derinį, finansinių paslaugų ir kapitalo 
rinkos, mokėjimo sistemų, klimato, skaitmeninės transformacijos, energetikos, užsienio 
ir saugumo politiką;

12. pažymi, kad pasaulinė valiutos reikšmė yra tiesiogiai susijusi su vertybinius popierius 
išleidusių šalių vaidmeniu pasaulinės prekybos srityje; pabrėžia, kad Europos Sąjungai, 
kaip vienam iš didžiausių prekybos blokų pasaulyje, būtų naudingas tvirtesnis 
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tarptautinis jos valiutos vaidmuo; pabrėžia, kad skatinimas pasirinkti eurą prekybos 
srityje sumažins valiutos kurso riziką ir kitas su valiuta susijusias išlaidas, visų pirma 
tenkančias ES MVĮ; vis dėlto pažymi, kad, nepaisant savo, kaip stambių pirkėjų ir 
gamintojų, pozicijos, Europos įmonės renkasi svarbiose strateginėse rinkose prekiauti 
JAV doleriais; todėl ragina Komisiją skatinti naudoti eurą komercinių sandorių 
kainodaros ir sąskaitų faktūrų išrašymo srityje ir pasinaudoti dideliu eurais išreikštų 
finansinių priemonių potencialu; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į tiekimo 
grandinių potencialą;

13. atkreipia dėmesį į ECB vaidmenį išsaugant pasitikėjimą euru ir apsaugant piniginį 
suverenumą; palankiai vertina tai, jog ECB ėmėsi neatidėliotinų priemonių, kad 
patenkintų euro likvidumo poreikius; atkreipia dėmesį į apsikeitimo sandorių ir 
atpirkimo sandorių linijų reikšmę stiprinant tarptautinį euro vaidmenį;

14. pabrėžia, kad ECB, be pagrindinių jo įgaliojimų išsaugoti kainos stabilumą, pavesta 
užduotis skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą; pabrėžia, kad svarbu priimti 
savarankiškus Europos mokėjimo sprendimus; ragina ECB užtikrinti tinkamą finansinių 
inovacijų ir stabilumo pusiausvyrą;

15. atkreipia dėmesį į ECB ataskaitą dėl skaitmeninio euro ir į tai, kad skaitmeninės 
valiutos vertė galėtų padėti sustiprinti tarptautinį euro vaidmenį; primena ECB 
pastangas užtikrinti aukšto lygio kibernetinį atsparumą;

°

° °

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


