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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par euro starptautiskās nozīmes stiprināšanu 
(2020/2037(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas ieguldījumu 2018. gada 5. decembra Eiropadomē un Eurosamitā 
“Ceļā uz spēcīgāku euro starptautisko nozīmi”,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2019. gada 12. jūnija darba dokumentu “Euro 
starptautiskās lomas stiprināšana”,

– ņemot vērā Komisijas ieteikumu (C(2018)8111) un tam pievienoto Komisijas dienestu 
2018. gada 5. decembra darba dokumentu (C(2018)8111) par euro starptautisko nozīmi 
enerģētikas jomā,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2019. gada 12. jūnija darba dokumentu “Euro 
starptautiskās lomas stiprināšana: apspriešanos rezultāti” (SWD(2019)0600),

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2020. gada 9. jūnija ikgadējo pārskatu 
“Euro starptautiskā loma”,

– ņemot vērā 2020. gada 8. oktobra rezolūciju par kapitāla tirgu savienības (KTS) 
turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši 
MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana1,

– ņemot vērā 2020. gada 18. septembra ziņojumu ar ieteikumiem Komisijai “Digitālās 
finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas 
finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē”2,

– ņemot vērā 2020. gada 19. jūnija ziņojumu “2019. gada ziņojums par banku 
savienību”3,

– ņemot vērā 2020. gada 12. februāra rezolūciju par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 
pārskatu4,

– ņemot vērā 2020. gada septembra runu par stāvokli Savienībā5,

– ņemot vērā ECB 2020. gada oktobra ziņojumu par digitālo euro6,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0266.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0265.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0165.
4 Pieņemtie teksti, 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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– ņemot vērā pielāgoto Komisijas darba programmu 2020. gadam7,

– ņemot vērā pēc Ekonomikas un monetārās (ECON) komitejas pieprasījuma 2020. gada 
septembrī veikto pētījumu Post-COVID-19 Global Currency Order: Risks and 
Opportunities for the Euro (Globālā kārtība valūtas jomā pēc Covid-19: ar euro saistītie 
riski un iespējas)8,

– ņemot vērā Ethan Ilzetzki (Londonas Ekonomikas skola), Carmen M. Reinhart 
(Hārvardas universitāte) un Kenneth S. Rogoff (Kenedija vārdā nosauktā Hārvardas 
skola) 2020. gada februāra pētījumu Why is the euro punching below its weight? (Kāpēc 
euro nav uzdevuma augstumos)9,

– ņemot vērā Brugel 2018. gada 8. decembra bloga ierakstu Is the COVID-19 crisis an 
opportunity to boost the euro as a global currency? (Vai Covid-19 krīze ir iespēja 
palielināt euro kā globālas valūtas lomu),

– ņemot vērā ES Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta 2019. gada 13. februāra pētījumu Euro 
at 20: Background reader – collection of studies and assessments (Euro 20. gadadiena: 
pamatinformācija — pētījumu un izvērtējumu apkopojums)10,

– ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja Šarla Mišela 2020. gada 5. marta programmatisko 
runu Eiropas politikas pētījumu centrā par euro starptautisko lomu11,

– ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja Šarla Mišela piezīmes pēc Eiropadomes 2019. gada 
13. decembra sanāksmes12,

– ņemot vērā pēc ECON komitejas pieprasījuma 2020. gada jūnijā veikto padziļināto 
analīzi — kas ir daļa no informatīvajiem informācijas apkopojumiem par dialogu par 
monetārās politikas jautājumiem — The International Role of the Euro: State of Play 
and Economic Significance (Euro starptautiskā loma: pašreizējais stāvoklis un 
ekonomiskā nozīme)13,

– ņemot vērā Kristīnes Lagardas 2020. gada 8. jūnija runu Ekonomikas un monetārās 
komitejas rīkotā uzklausīšanā14,

– ņemot vērā ECB Valdes locekļa Fabio Panetas 2020. gada 7. jūlija runu Unleashing the 
euro’s untapped potential at global level (Neizmantotā euro potenciāla atbrīvošana 
pasaules līmenī)15,

– ņemot vērā Barry Eichengreen (Kalifornijas universitāte, Bērklijā) 2010. gada aprīļa 

7 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en.
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/lv/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.

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/lv/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/lv/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
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pētījumu Managing a Multiple Reserve Currency World (Vairāku rezerves valūtu 
pasaules pārvaldība)16,

– ņemot vērā Bruegel 2016. gada decembra publikāciju The international role of the euro 
(Euro starptautiskā loma)17,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) 2020. gada janvāra pētījumu 
Economic and Budgetary Outlook for the European Union (Eiropas Savienības 
ekonomiskā un budžeta perspektīva)18,

– ņemot vērā EPRS 2019. gada 2. jūlija brīfingu Towards unified representation for the 
euro area within the IMF (Virzība uz vienotu eurozonas pārstāvību SVF)19,

– ņemot vērā SVF Oficiālo ārvalstu valūtas rezervju valūtu sastāvu (COFER) 2020. gada 
30. septembrī20,

– ņemot vērā Eurostat 2020. gada 19. maija pārskatu Nr. 84/2020 The 2017 results of the 
International Comparison Program (Starptautiskās salīdzināšanas programmas 
2017. gada rezultāti)21,

– ņemot vērā Eurostat 2020. gada 16. septembra pārskatu Nr. 137/2020 Euro area 
international trade in goods surplus EUR 27.9 bn (Eurozonas starptautiskās preču 
tirdzniecības pārpalikums 27,9 miljardu EUR apjomā),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā savas divdesmit gadu pastāvēšanas laikā euro ir kļuvis par simbolu Eiropas 
ekonomiskajam spēkam un tās stāvoklim pasaulē;

B. tā kā, neraugoties uz eurozonas ekonomikas lielumu un ietekmi uz pasaules 
tirdzniecību, euro izmantošana būtiski atpaliek no ASV dolāra izmantošanas un tā kā 
izmantošanas ziņā tas tomēr apsteidz visas citas konkurējošās valūtas;

C. tā kā pašreizējais ģeopolitiskais saspīlējums un starptautiskās tirdzniecības jomā 
risināmie sarežģītie jautājumi — tostarp vērtības ķēžu darbības traucējumi, tehnoloģiskā 
attīstība, digitālā pārkārtošanās, Ķīnas ekonomiskās ietekmes palielināšanās un ASV 
multilaterālisma radītās problēmas — noved pie daudzpolāras pasaules ekonomikas, 
tādējādi bruģējot ceļu iespējamai pārejai uz vairāku valūtu rezervju sistēmu, kurā euro 
papildinās valūtas izvēli tirgus dalībniekiem visā pasaulē un ļaus mazināt globālos 
finanšu riskus;

16 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf.
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://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
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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D. tā kā ES būtu jāaizsargā savas finanšu infrastruktūras integritāte un savu tirgus 
dalībnieku neatkarība no trešo valstu jurisdikciju ārpolitikas vienpusējības un 
iespējamām eksteritoriālām sankcijām un vienlaikus jānodrošina ES sankciju politikas 
efektīva īstenošana;

E. tā kā, lai gan lēmumu par valūtas izmantošanu galu galā nosaka tas, kam tirgus 
dalībnieki dod priekšroku, uzticēšanās valūtas stabilitātei ir izšķiroši svarīgs elements, 
kas ietekmē to izdarīto izvēli, un svarīgs kritērijs, kuru centrālās bankas un valdības 
izmanto savu starptautisko valūtas rezervju sastāva noteikšanā;

F. tā kā Brexit rada strukturālas izmaiņas ES finanšu sistēmā un tās stabilitātē, pastiprinot 
nepieciešamību turpināt ES kapitāla tirgu attīstību, izvairīties no tirgus sadrumstalotības 
un saglabāt globālu un uz sadarbību vērstu domāšanu, vienlaikus nostiprinot jauno 
policentrisko finanšu un kapitāla tirgus sistēmu;

G. tā kā globālā atlabšana joprojām ir nevienmērīga, nenoteikta un nepilnīga, tā kā 
ierobežošanas politika, reaģējot uz Covid-19, rada papildu spiedienu uz ekonomikas 
atlabšanu un tā kā tas var ietekmēt pasaules valūtu pozīciju;

H. tā kā, lai atveseļotu ekonomiku pēc pandēmijas, ir nepieciešams ātri īstenot ES 
atveseļošanas plānu, tādējādi novēršot strukturālā ziņā vājos punktus un ieviešot 
politikas izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai; tā kā šādas politikas ir ļoti svarīgas 
gan euro pievilcīguma palielināšanai pasaulē, gan Eiropas ekonomiskās un finansiālās 
autonomijas stiprināšanai; tā kā jēgpilns fiskāls stimuls kopā ar monetāro stimulu, 
tostarp kopīgiem Eiropas centieniem, labvēlīgi ietekmēs euro starptautisko pozīciju; tā 
kā priekšlaicīga fiskālo stimulu atcelšana un fiskālās rīcības koordinācijas trūkums var 
mazināt euro kā starptautiskas valūtas pievilcīgumu;

I. tā kā, lai īstenotu jaunas pilnvaras emitēt atveseļošanas parādzīmes, tostarp zaļās 
obligācijas, kas ES padara par visielāko šādu parādzīmju emitentu pasaulē, ir 
nepieciešamas atbilstoša īstenošanas un tās nodrošināšanas kapacitāte, lai nepieļautu, ka 
tiek apdraudēta euro kā drošu aktīvu valūtas ilgtermiņa ticamība;

J. tā kā, lai gan starptautiskas valūtas plašāka izmantošana sniedz priekšrocības un 
ieguvumus, tā nozīmē arī globālus pienākumus, atkarību un izmaksas;

K. tā kā tirgus virzītai pārejai uz euro starptautiskās lomas stiprināšanu ir nepieciešamas 
mērķtiecīgas atvieglošanas politikas, kas ir saskaņotas ar šo mērķi un veido daļu no 
visaptveroša ceļveža,

Ar euro starptautiskās nozīmes stiprināšanu saistītie sarežģītie uzdevumi un tās sniegtie 
ieguvumi

1. uzskata, ka euro starptautiskās lomas stiprināšana var radīt ieguvumus gan īstermiņā, 
gan ilgtermiņā; tomēr atzīmē, ka tā rada arī riskus un pienākumus, kas jāņem vērā tirgus 
spēku papildināšanā ar politikas pasākumiem; īpaši uzsver, ka euro kā starptautiskas 
valūtas statuss var palielināt monetārās politikas autonomiju un pastiprināt tā globālo 
transmisiju, padarīt euro par pievilcīgāku investīciju un nodrošināt pārmērīgas 
privilēģijas un zemāku valūtas maiņas kursu;
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2. norāda — lai praksē nodrošinātu iespējamos ieguvumus no euro lomas pastiprināšanas, 
ES ir jāpabeidz vēl nepabeigtā vienotai valūtai nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
jāpanāk lielāks progress tās izšķiroši svarīgo funkciju jomā;

3. šajā sakarā atkārtoti uzsver nepieciešamību padziļināt un pabeigt ekonomisko un 
monetāro savienību (EMS), banku savienību un kapitāla tirgu savienību (KTS), lai 
uzlabotu Eiropas tirgu starptautisko konkurētspēju un euro pievilcīgumu;

4. uzsver, ka lielāka progresa panākšana KTS attīstībā palielinātu gan noturību pret 
globālām norisēm un neatkarību no tām, gan arī euro denominētu aktīvu pievilcīgumu; 
pauž nožēlu par eurozonas kapitāla tirgu segmentāciju valstu līmenī, kā rezultātā ir 
izveidojušies mazi tirgi; šajā sakarā uzskata, ka Brexit ir gan sarežģīts uzdevums, gan 
arī iespēja;

5. uzsver nepieciešamību pēc ilgtspējīgām un stabilām fiskālām un strukturālām izaugsmi 
veicinošām politikām, kas balstītos uz apņemšanos ievērot ticamus fiskālos noteikumus; 
prasa, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, turpināt pārdomas par stabilitātes un 
izaugsmes pakta satvara atbilstību; atbalsta Next Generation EU izklāstīto plānu 
papildus monetārajai politikai izmantot fiskālu stimulu, proti, ar kapitāla tirgus 
obligāciju palīdzību aizņemties 750 miljardus EUR, lai finansētu atveseļošanu un zaļo 
pārkārtošanos, papildus sociālo obligāciju emisijai 100 miljardu EUR apmērā saskaņā ar 
Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā 
(SURE), kas paredzēts nodarbinātības saglabāšanai; atzinīgi vērtē investoru izrādīto 
lielo interesi par Eiropas obligācijām;

6. uzsver, ka atbilstošs drošu aktīvu piedāvājums ir priekšnoteikums starptautiskā valūtas 
statusa iegūšanai, un pauž nožēlu par euro denominētu drošu aktīvu ierobežoto 
pieejamību; tādēļ uzsver nepieciešamību radīt drošus Eiropas aktīvus; uzskata, ka 
ierosinātā kopīgā parādzīmju emisija atveseļošanas finansēšanai nodrošinās ES līmeņa 
rezerves aktīvu etalonu un palielinās euro denominētu drošu aktīvu piedāvājumu; 
sagaida, ka ECB izvērtēs iespēju emitēt noguldījumu sertifikātus saskaņā ar savu 
pašreizējo juridisko pamatu;

7. atzīmē ģeopolitikas lomu pasaules valūtu konkurencē;

8. pauž bažas par to, ka EMS nespēja paust vienotu nostāju starptautiskās institūcijās var 
kavēt euro starptautiskās lomas palielināšanos;

Politikas euro starptautiskās lomas atbalstam

10. uzsver, ka pastiprināta euro starptautiskā loma palielinātu ES spēju nodrošināt atvērtu 
stratēģisko autonomiju; tādēļ iesaka darbības, kas paredzētas, lai izstrādātu un īstenotu 
politikas pasākumus, kuri palielina euro starptautisko lomu un veicina tirgus vadītu 
pārkārtošanos šajā virzienā;

11. šajā sakarā atbalsta to, ka tādu politiku mērķobjektam, kuras ir izšķiroši svarīgas euro 
starptautiskās lomas stiprināšanai un kuras veicina šādu stiprināšanu, cita starpā 
vajadzētu būt starptautiskajai tirdzniecībai, fiskālās un monetārās politikas 
apvienojumam, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgum, maksājumu sistēmām, 
klimatam, digitālajai pārveidei, enerģētikai, kā arī ārpolitikai un drošības politikai;
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12. atzīmē, ka valūtas nozīme pasaulē ir tieši saistīta ar emitējošās valsts lomu pasaules 
tirdzniecībā; uzsver, ka ES kā viens no pasaules lielākajiem tirdzniecības blokiem gūtu 
labumu no savas valūtas starptautiskās lomas pastiprināšanas; uzsver, ka, stimulējot 
euro izvēli tirdzniecībā, samazināsies ar valūtas maiņu saistītais risks un ar valūtām 
saistītās izmaksas, it īpaši ES MVU; tomēr konstatē, ka, neraugoties uz Eiropas 
uzņēmumu kā lielu pircēju un ražotāju pozīciju, tie stratēģiski svarīgos tirgos priekšroku 
dod tirdzniecībai ASV dolāros; tādēļ aicina Komisiju veicināt euro izmantošanu cenu 
noteikšanā un rēķinu sagatavošanā tirdzniecības darījumos un izmantot euro 
denominētiem finanšu instrumentiem piemītošo lielo potenciālu; šajā sakarā norāda uz 
piegādes ķēdēm piemītošo potenciālu;

13. uzsver ECB lomu uzticēšanās euro saglabāšanā un monetārās suverenitātes aizsardzībā; 
atzinīgi vērtē ECB ātri ieviestos pasākumus euro likviditātes nodrošināšanai; uzsver, ka 
mijmaiņas darījumu līniju un repo darījumu līniju būtisko nozīmi euro starptautiskās 
lomas palielināšanā;

14. uzsver, ka papildus ECB galvenajam pilnvarojumam, proti, uzturēt cenu stabilitāti, tās 
uzdevums ir arī veicināt maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību; uzsver, ka liela 
nozīme ir autonomiem Eiropas maksājumu risinājumiem; aicina ECB nodrošināt 
atbilstošu līdzsvaru starp finanšu inovāciju un stabilitāti;

15. pieņem zināšanai ECB ziņojumu par digitālo euro, kā arī digitālas valūtas ieguldījumu 
euro starptautiskās lomas stiprināšanā; atbalsta ECB centienus nodrošināt augsta līmeņa 
kibernoturību;

°

° °

16. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


