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(Konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0239), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. Komisijos parengtą konvergencijos ataskaitą dėl Estijos 

(COM(2010)0238) ir į 2010 m. gegužės mėn. Europos centrinio banko (ECB) parengtą 

konvergencijos ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl euro zonos plėtros1, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl Europos centrinio banko 2008 

m. metinės ataskaitos2, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl pranešimo dėl 2009 m. metinio 

pranešimo dėl euro zonos ir viešųjų finansų3, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl EPS@10: pirmasis 

Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai4 (rezoliucija dėl 

EPS@10), 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl konsultacijų su Europos 

Parlamentu metodo gerinimo Euro zonos plėtros procedūros metu5, 

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos centrinio banko 

rekomendacijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos centrinių bankų 

sistemos ir Europos centrinio banko statuto 10 straipsnio 2 dalies pakeitimo6, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimą 2003/223/EB dėl Europos 

centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 10 straipsnio 2 dalies 

pakeitimo7, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį, pagal 

kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0131/2010), 
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0182/2010), 

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 140 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta, kad turi būti pasiektas aukštas tvarios konvergencijos lygis, remiantis 

kriterijais, kuriuos turi atitikti visos valstybės narės, t. y., pasiektas didelis kainų 

stabilumas, valstybės finansinės padėties tvarumas, Europos pinigų sistemos valiutos 

kurso mechanizmo nustatytų normalių svyravimo ribų laikymasis ir valstybės narės 

pasiektas konvergencijos ir jos dalyvavimo Europos pinigų sistemos valiutos kurso 

mechanizme patvarumas, kurį atspindi ilgalaikių palūkanų normos, 

B. kadangi Estija įvykdė Mastrichto kriterijus, nustatytus SESV 140 straipsnio 1 dalyje ir 

prie Europos Sąjungos sutarties ir prie SESV pridėtame Protokole (Nr. 13) dėl 

konvergencijos kriterijų, 

C. kadangi pranešėjas lankėsi Estijoje, norėdamas įvertinti šios šalies pasirengimą prisijungti 

prie euro zonos, 

D. kadangi Komisija patvirtino, kad Eurostatas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Estijos 

statistikos tarnyba, patikrino visų aktualių duomenų, kuriuos pateikė Estijos valdžios 

institucijos, kokybę, 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui; 

2. pritaria tam, kad Estija 2011 m. sausio 1 d. įsivestų eurą; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ir Europos centrinis bankas (ECB) atliko vertinimą 

esant pasaulio finansų, ekonomikos ir socialinei krizei, kuri pakenkė daugelio kitų 

valstybių narių planams pasiekti nominalią konvergenciją; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Estija įvykdė pagal kriterijus keliamus reikalavimus, o tai yra 

ryžtingų, patikimų ir ilgalaikių Estijos vyriausybės ir Estijos gyventojų pastangų 

rezultatas; 

5. yra susirūpinęs dėl to, kad Komisijos ir ECB parengtose konvergencijos ataskaitose kainų 

stabilumo tvarumas vertinamas skirtingai; 

6. pažymi, kad ECB parengtoje 2010 m. konvergencijos ataskaitoje nurodyta, jog, 

pasibaigus dabartiniam ekonominio prisitaikymo laikotarpiui, bus labai sunku išlaikyti 

infliacijos konvergenciją; 

7. ragina Estijos vyriausybę ateityje, atsiradus makroekonominiam disbalansui ir kilus su 

kainų stabilumu susijusiai rizikai, ir toliau apdairiai taikyti fiskalinės politikos priemones 

ir vykdyti bendrą stabilumą skatinančią politiką; 

8. ragina valstybes nares leisti Komisijai vertinti, kaip laikomasi Mastrichto kriterijų, pagal 

galutinius, nepriklausomus, aktualius, patikimus ir kokybiškus duomenis; 

9. ragina Komisiją imituoti euro zonos pagalbos paketo poveikį Estijos biudžetui, kadangi 

šaliai prisijungus prie euro zonos ji taps grupės, skiriančios pagalbos lėšas, nare; 

10. ragina Komisiją ir ECB apsvarstyti visus aspektus rekomenduojant galutinį Estijos kronos 



keitimo kursą; 

11. ragina Estijos vyriausybę paspartinti praktinio pasirengimo darbus, siekiant užtikrinti 

sklandų valiutos keitimo procesą; ragina Estijos vyriausybę užtikrinti, kad euro įvedimas 

nebūtų naudojamas siekiant nuslėpti kainų augimą; 

12. ragina Komisiją ir ECB pranešti Parlamentui apie veiksmus, kurių gali būti imtasi siekiant 

kuo labiau sumažinti dėl nedidelių palūkanų normų kilusią turto kainų infliaciją; 

13. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

14. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 

pasiūlymą; 

15. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos centriniam 

bankui, euro grupei ir valstybių narių vyriausybėms. 

 

 


