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Eurotsooni laienemine * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta 

(KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0357)1; 

 

– pärast seda, kui nõukogu on EÜ asutamislepingu kohaselt Euroopa Parlamendiga 

konsulteerinud (C6-0374/2005); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0329/2005), 

 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

 

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendile teatada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist; 

 

4. nõuab 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis ettenähtud lepitusmenetluse alustamist, 

kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud 

tekstist; 

 

5. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

Komisjoni ettepanek 
 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

PÕHJENDUS 3 A (uus) 

 (3 a) On sobiv koostada osalevate 

liikmesriikide nimekiri, mida võib 

laiendada, kui järgmised liikmesriigid 

                                                 
1  ELTs seni avaldamata. 



võtavad omavääringuna kasutusele euro. 

Muudatusettepanek 2 

PÕHJENDUS 5 

(5) Kui liikmesriik leiab, et 

üleminekuperioodi ei ole vaja, saab selles 

liikmesriigis euro pangatähtedest ja 

müntidest ametlik maksevahend eurole 

ülemineku päeval.  Sellistel liikmesriikidel 

peaks siiski olema võimalik kohaldada 

üheaastast omavääringu järkjärgulise 

käibelt kõrvaldamise aega, mille jooksul 

oleks võimalik viidata uutes õiguslikes 

vahendites jätkuvalt omavääringule. See 

annaks nende liikmesriikide ettevõtjatele 

rohkem aega euro kasutuselevõtuks 

valmistuda ning seega kergendaks 

üleminekut. 

(5) Üleminekuperioodi võib vähendada 

nullini, kui liikmesriik leiab, et pikemat 

üleminekuperioodi ei ole vaja. Sellisel 

juhul saab selles liikmesriigis euro 

pangatähtedest ja müntidest ametlik 

maksevahend eurole ülemineku päeval. 

Sellistel liikmesriikidel peaks siiski olema 

võimalik kohaldada üheaastast 

omavääringu järkjärgulise käibelt 

kõrvaldamise aega, mille jooksul oleks 

võimalik viidata uutes õiguslikes 

vahendites jätkuvalt omavääringule. See 

annaks nende liikmesriikide ettevõtjatele 

rohkem aega euro kasutuselevõtuks 

valmistuda ning seega kergendaks 

üleminekut. 

Muudatusettepanek 3 

PÕHJENDUS 5 A (uus) 

 (5 a) Tulevased euroalaga ühinejad peaksid 

varakult valmistama ette riikliku plaani 

euro pangatähtede ja müntide kasutusele 

võtmiseks ning vanade riiklike 

pangatähtede ja müntide ringlusest 

kõrvaldamiseks. Nad peaksid samuti välja 

töötama tasakaalustatud ja aktiivse 

kommunikatsioonistrateegia, mis on 

suunatud kodanikele, äriühingutele, 

klientidele ja tarnijatele. Plaan peaks 

hõlmama ka strateegia arendamist hindade 

ja koguste samaaegse eurodes ja 

omavääringus esitamise kohta, mis peaks 

algama aegsasti enne sularahavahetuse 

päeva ja lõppema sobival ajal pärast seda, 

et kodanikel oleks piisavalt aega kohaneda 

uue väärtuste skaalaga. 

Muudatusettepanek 4 

PÕHJENDUS 6 

(6) Pankadelt tuleks nõuda, et nad 

vahetaksid omavääringus pangatähti ja 

münte tasuta euro pangatähtedeks ja 

(6) Pankadelt tuleks nõuda, et nad 

vahetaksid omavääringus pangatähti ja 

münte tasuta euro pangatähtedeks ja 



müntideks teatava ülemmäära ulatuses 

omavääringu ja euro üheaegse ringluse ajal. 

müntideks teatava ülemmäära ulatuses mitte 

kauem kui kuni kolm kuud pärast 

omavääringu ja euro üheaegse ringluse 

lõppu. 

Muudatusettepanek 5 

ARTIKLI 1 PUNKT 1 

Artikli 1 punkt h (määrus (EÜ) nr 974/98/EÜ) 

(h) „üleminekuperiood” tähendab eurole 

ülemineku päeval kell 00.00 algavat ja 

sularahavahetuse päeval kell 00.00 lõppevat 

ajavahemikku;  

(h) „üleminekuperiood” tähendab eurole 

ülemineku päeval kell 00.00 algavat ja 

sularahavahetuse päeval kell 00.00 lõppevat 

ajavahemikku, mis kestab maksimaalselt 

üks aasta; 

Amendment 6 

ARTIKLI 1 PUNKTI 8 ALAPUNKT A 

Artikli 15 lõiked 1 ja 2 (määrus (EÜ) nr 974/98) 

(a) Lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „pärast 

üleminekuperioodi lõppu” sõnadega „alates 

vastavast sularahavahetuse päevast”; 

(a) Lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „pärast 

üleminekuperioodi lõppu” sõnadega „alates 

vastavast sularahavahetuse päevast”; 

Esimeses lõikes sõnade „pärast 

üleminekuperioodi lõppu” ja „seda 

ajavahemikku” vahele ja teise lõike lõppu 

lisatakse sõnad „pärast 1. jaanuarit 2002 

eurole üleminevate osalevate riikide jaoks 

on see vahemik kuni kaks kuud".  
 

Muudatusettepanek 7 

ARTIKLI 1 PUNKTI 8 ALAPUNKT B 

Artikli 15 lõike 3 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 974/98) 

Lõikes 1 osutatud aja jooksul vahetavad 

pärast 1. jaanuari 2002 eurole üleminevate 

osalevate liikmesriikide pangad oma 

klientide omavääringus pangatähti ja münte 

tasuta ja ilma piiranguteta ülemmäära 

ulatuses, mille võib sätestada siseriiklike 

õigusaktidega. Pangad võivad nõuda 

teatamist, kui vahetatav kogus ületab panga 

sätestatud ülemmäära, mis võrdub 

kodumajapidamisele ettenähtud kogusega.  

3. Mitte kauem kui kolme kuu jooksul 

pärast omavääringu ja euro üheaegse 

ringluse lõppu vahetavad pärast 1. jaanuari 

2002 eurole üleminevate osalevate 

liikmesriikide pangad oma klientide 

omavääringus pangatähti ja münte tasuta ja 

ilma piiranguteta ülemmäära ulatuses, mille 

võib sätestada siseriiklike õigusaktidega. 

Pangad võivad nõuda teatamist, kui 

vahetatav kogus ületab panga sätestatud 

ülemmäära, mis võrdub kodumajapidamisele 

ettenähtud kogusega.  

 


