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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2018. aasta teatist Euroopa Ülemkogule ja euroala 
tippkohtumisele „Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine“ (COM(2018)0796),

– võttes arvesse komisjoni talituste 12. juuni 2019. aasta töödokumenti „Strengthening the 
International Role of the Euro – Results of the Consultations“ (Euro rahvusvahelise rolli 
tugevdamine: konsultatsioonide tulemused) (SWD(2019)0600),

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2018. aasta soovitust euro rahvusvahelise rolli 
kohta energeetika valdkonnas (C(2018)8111) ja sellele lisatud komisjoni talituste 
töödokumenti (SWD(2018)0483), 

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
alusel vastu võetud Pariisi kokkulepet ja kestliku arengu eesmärke,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2020. aasta rakendusotsust (EL) 2020/1308 
(millega Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kesksete vastaspoolte suhtes 
kohaldatavat õigusraamistikku käsitatakse piiratud ajavahemikul samaväärsena 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012)1, eriti selle 
põhjendusi 5 ja 6,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) 9. juunil 2020. aastal avaldatud iga-aastast 
euro rahvusvahelist rolli käsitlevat ülevaadet „The international role of the euro“,

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ELi rolli kohta rahvusvaheliste 
finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus2,

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni kapitaliturgude liidu edasise 
arengu kohta: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige 

1 ELT L 306, 21.9.2020, lk 1.
2 ELT C 58, 15.2.2018, lk 76.



VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine1,

– võttes arvesse oma 18. septembri 2020. aasta raportit soovitustega komisjonile 
digirahanduse kohta: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja 
järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja 
finantsturge2,

– võttes arvesse oma 13. novembri 2020. aasta resolutsiooni kestliku Euroopa 
investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet3,

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni pangandusliidu kohta – 
2019. aasta aruanne4,

– võttes arvesse oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Keskpanga 
2018. aasta aruande kohta5,

– võttes arvesse 2020. aasta septembri kõnet olukorrast Euroopa Liidus6,

– võttes arvesse EKP 2020. aasta oktoobri aruannet digitaalse euro kohta7,

– võttes arvesse komisjoni 2020. aasta kohandatud tööprogrammi8 (COM(2020)0440),

– võttes arvesse oma majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) tellimusel 2020. aasta 
septembris koostatud uuringut „Post-COVID-19 Global Currency Order: Risks and 
Opportunities for the Euro“9 (COVID-19-järgne üleilmne valuutakorraldus: eurole 
tekkivad ohud ja avanevad võimalused),

– võttes arvesse Ethan Ilzetzki (Londoni majanduskool), Carmen M. Reinharti (Harvardi 
ülikool) ja Kenneth S. Rogoffi (Harvardi Kennedy kool) 2020. aasta veebruari NBERi 
seeria töödokumenti 26760 „Why is the euro punching below its weight?“10 (Miks ei 
kasutata euro puhul ära kogu selle potentsiaali?),

– võttes arvesse Bruegeli 5. juuni 2020. aasta poliitikadokumenti „Is the COVID-19 crisis 
an opportunity to boost the euro as a global currency?“11 (Kas COVID-19 kriis on 
võimalus suurendada euro kui üleilmse vääringu tähtsust?),

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0266.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0265.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0305.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0165.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0034.
6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf.
7 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro

~4d7268b458.en.pdf
8 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-

documents_et.
9 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/

IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf.
10 https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_

why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf.
11 https://www.bruegel.org/2020/06/is-the-covid-19-crisis-an-opportunity-to-boost-the-

euro-as-a-global-currency/
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– võttes arvesse oma liidu sisepoliitika peadirektoraadi (DG IPOL) 13. veebruari 
2019. aasta uuringut „Euro at 20: Background reader – collection of studies and 
assessments“1  (Euro 20: taustalugeja – uuringute ja hinnangute kogumik),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli 5. märtsi 2020. aasta 
põhisõnavõttu Euroopa Poliitikauuringute Keskuses euro rahvusvahelise rolli kohta2 ,

– võttes arvesse eesistuja Charles Micheli märkusi pärast Euroopa Ülemkogu 
13. detsembri 2019. aasta kohtumisi3 ,

– võttes arvesse oma majandus- ja rahanduskomisjoni poolt tellitud ja rahandusalase 
dialoogi dokumentide osana koostatud 2020. aasta juuni analüüsi „The International 
Role of the Euro: State of Play and Economic Significance“4  (Euro rahvusvaheline roll: 
olukord ja majanduslik tähtsus),

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) presidendi Christine Lagarde’i 8. juunil 
2020. aastal parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis korraldatud kuulamisel tehtud 
sissejuhatavat avaldust5 ,

– võttes arvesse EKP juhatuse liikme Fabio Panetta 7. juuli 2020. aasta kõnet „Unleashing 
the euro’s untapped potential at global level“6 (Euro kasutamata potentsiaali 
vabastamine üleilmsel tasandil),

– võttes arvesse Barry Eichengreeni (California ülikool, Berkeley) 2010. aasta aprilli 
uuringut „Managing a Multiple Reserve Currency World“7 (Mitme reservvaluutaga 
maailma haldamine),

– võttes arvesse Bruegeli 3. detsembri 2018. aasta blogipostitust „The international role of 
the euro“8 (Euro rahvusvaheline roll),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 2020. aasta jaanuari 
uuringut „Economic and Budgetary Outlook for the European Union“9 (Euroopa Liidu 
majandus- ja eelarveväljavaated),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 2. juuli 2019. aasta 

1  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/
IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf

2  https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-
europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf.

3  https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-
president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/

4  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_
IDA(2020)648806_EN.pdf

5 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~
4225ba8a1b.et.html

6 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721
.et.html

7 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf.
8 https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/.
9 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/

EPRS_STU(2020)646139_EN.pdf
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briefing’ut (ülevaade) „Towards unified representation for the euro area within the 
IMF“1  (Euroala ühtse esindatuse suunas Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF)),

– võttes arvesse liidu sisepoliitika peadirektoraadi (DG IPOL) majanduse juhtimise 
tugiüksuse 2020. aasta oktoobri briefing’ut „Guidance by the EU supervisory and 
resolution authorities on Brexit“2  (ELi järelevalve- ja kriisilahendusasutuste suunised 
Brexiti kohta),

– võttes arvesse Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmeid ametlike 
välisvaluutareservide vääringulise koosseisu (COFER) kohta3 ,

– võttes arvesse Eurostati 19. mai 2020. aasta pressiteadet 84/2020 „The 2017 results of 
the International Comparison Program“4  (Rahvusvahelise võrdlusprogrammi 
2017. aasta tulemused),

– võttes arvesse Eurostati 16. septembri 2020. aasta pressiteadet 137/2020 „Euro area 
international trade in goods surplus EUR 27.9 bn“5  (Euroala rahvusvahelise 
kaubavahetuse bilansi ülejääk 27,9 miljardit eurot),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0043/2021),

A. arvestades, et eurost on selle 20 olemasoluaasta jooksul saanud Euroopa ühtsuse, 
integratsiooni ja majandusliku tugevuse positiivne sümbol, mis näitab ka selle 
positsiooni maailmas, kuna sellest on saanud ka selliste Euroopa väärtuste nagu 
demokraatia, vabade turgude ja rahvusvahelise koostöö levitamise vahend;

B. arvestades, et euro on ametlik vääring euroalal, kuhu kuulub praegu 27st ELi 
liikmesriigist 19 liikmesriiki, ning eurot kui ühisraha toetab ka enamik kõikide 
euroalasse kuuluvate liikmesriikide kodanikke6; arvestades, et Bulgaaria, Horvaatia ja 
Taani on sidunud oma vääringud euroga vahetuskursimehhanismi (ERM II) kaudu, ning 
arvestades, et euro on ka teatavate ELi-väliste territooriumide ametlik vääring7 või de 

1  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/
EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf

2  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651369/
IPOL_BRI(2020)651369_EN.pdf

3  https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
4  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-

EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
5  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10569467/6-16092020-AP-

EN.pdf/861498a9-16ca-3fd1-6434-aee64bfa7192.
6 Eurobaromeetri 2019. aasta novembri kiiruuringu 481 kohaselt on euro toetamine 

suurenenud: kaks kolmandikku andmeesitajatest on arvamusel, et euro on nende riigile 
kasulik, kusjuures see osakaal on 2018. aastaga võrreldes 13 riigis suurenenud (ja neljas 
riigis vähenenud).

7 Ametliku vääringuna kasutavad eurot Euroopa Liiduga sõlmitud ametliku kokkuleppe 
alusel Monaco Vürstiriik, San Marino Vabariik, Vatikani Linnriik, Andorra Vürstiriik, 
samuti Saint-Pierre ja Miquelon ning Saint-Barthélemy saar, mis on mõlemad 
Prantsusmaa Euroopa Liitu mittekuuluvad ülemereterritooriumid.
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facto vääring1; arvestades, et arenguriikide otsus siduda oma vääringud euroga võib 
mõjutada nende majandust ja kestliku arengu pikaajalisi väljavaateid;

C. arvestades, et vaatamata euroala majanduslikule suurusele ja mõjule 
maailmakaubanduses jääb euro kasutamine rahvusvahelise reservvaluuta2 ja 
arveldusvaluutana3  USA dollarist oluliselt maha, kusjuures sama kehtib ka euro 
osakaalu kohta rahvusvahelistes vahetustehingutes ja võlaväärtpaberites4 , kuid 
rahvusvaheliste maksete osakaalu poolest on euro dollariga peaaegu võrdsel 
positsioonil; arvestades, et euro on rahvusvahelises rahasüsteemis vääringute seas 
jätkuvalt tähtsuse poolest teisel kohal;

D. arvestades, et euro üleilmne potentsiaal ei ole täielikult avaldunud ning eurost saadav 
kasu jaotub euroala liikmete vahel ebaühtlaselt;

E. arvestades, et EKP liitindeksi kokkuvõttes euro rahvusvahelise rolli kohta on vihjamisi 
märgitud, et euro rahvusvahelise vääringuna kasutamise kõrgaeg oli 2005. aastal ja et 
seejärel võttis euro rahvusvahelistumine vastupidise suuna, pärast mida ei ole euro oma 
algset positsiooni taastanud; arvestades, et COVID-19 kriisi raames on hakatud taas 
keskenduma argumendile, mis räägib euro rahvusvahelise rolli suurendamise kasuks;

F. arvestades, et euro suurem rahvusvaheline roll võimaldab ELil parandada Euroopa 
kodanike heaolu, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 3, ning edendada 
tugevamal mitmepoolsel koostööl ja heal üleilmsel juhtimisel põhinevat rahvusvahelist 
süsteemi, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 21; arvestades, et euro 
rahvusvahelise rolli tugevdamiseks kehtestatud poliitikat tuleks järgida kooskõlas liidu 
üldeesmärkidega, sealhulgas kestliku arengu, täieliku tööhõive ja tööstuspoliitikaga, 
ning selle eesmärk peaks olema parandada euroala sotsiaalset vastupanuvõimet ning 
euroala sisemist ühtekuuluvust ja toimimist ning edendada üleilmseid majandussuhteid, 
mis on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe, Pariisi kokkuleppe ja ELi 
sotsiaalõiguste samba eesmärkidega ning kestliku arengu eesmärkidega;

G. arvestades, et praegused geopoliitilised muutused ja rahvusvahelise kaubanduse 
probleemid ja ülesanded – sealhulgas väärtusahelate katkemine, tehnoloogia areng, 
digiüleminek, Hiina suurenev majanduslik võim ja hiljutised geopoliitilised 
mitmepoolsust takistavad probleemid – võivad viia multipolaarse maailmamajanduseni, 
sillutades sellega teed võimalikule üleminekule mitmel valuutal põhineva reservi 
süsteemile, kus euro võib pakkuda turuosalistele kogu maailmas valuuta lisavalikuid ja 

1 Eurost on Saksa marga asemel saanud de facto omavääring Kosovos ja Montenegros.
2 Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 30. septembril 2020. aastal avaldatud ametlike 

välisvaluutareservide vääringulist koosseisu (COFER) käsitlevate andmete kohaselt oli 
2020. aastal eurodes hoitavate üleilmsete reservide osakaal 20,27 %, samas kui USA 
dollarites hoitavate reservide osakaal oli 61,26 % ja renminbides hoitavate reservide 
oma 2,05 %.

3  Euro arveldusvaluutana kasutamise osakaal on kaupade puhul üleilmsetes 
kaubandustehingutes 30 %, kuid selle kasutamine on erinevalt USA dollarist endiselt 
piiratud, kui tehingud ei ole seotud euroalaga.

4  EKP 2020. aasta juuni euro rahvusvahelist rolli käsitleva aruande kohaselt oli 
2019. aasta lõpus euro osakaal rahvusvaheliste võlaväärtpaberite kogumis 22 %, olles 
alates 2000. aastate keskpaigast vähenenud, samas kui USA dollari osakaal on aina 
kasvanud ja jõudnud umbes 64 %ni.



aidata vähendada üleilmseid finantsriske;

H. arvestades, et euro suurem rahvusvaheline roll ja selle ulatuslikum kasutamine 
reservvaluutana annaks euroalale suurema finantsautonoomia, kaitstes seda selle eest, et 
muude riikide valitsused hakkavad kasutama muid vääringuid välispoliitika 
vahenditena, ning suurendades ELi suutlikkust kujundada oma poliitilisi seisukohti 
kogu maailmas;

I. arvestades, et EL peaks kaitsma oma finantstaristu terviklikkust, turu korraldajate 
sõltumatust ja üleilmsete finantstehingute võrgustike sõltumatust välispoliitika 
ühepoolsuse ja kolmandate riikide jurisdiktsioonide võimalike eksterritoriaalsete 
sanktsioonide eest, tagades samal ajal ELi sanktsioonipoliitika tõhusa rakendamise;

J. arvestades, et lõppkokkuvõttes põhineb teatava vääringu kasutamise otsus turuosaliste 
eelistusel ning väga olulisel kohal on usaldus vääringu stabiilsuse vastu, mis mõjutab 
nende valikuid, ning see on ka keskpankade ja valitsuste jaoks oluline kriteerium oma 
rahvusvaheliste reservide koosseisu kindlaksmääramisel; arvestades, et see, mil määral 
välisosalejad teatavat vääringut kasutavad, on seotud seda vääringut emiteeriva 
jurisdiktsiooni usaldusväärsuse ja sidususega; arvestades, et vääringu stabiilsuse puhul 
on määrav tegur ka selle taga olevate institutsioonide stabiilsus ning eurole ka 
institutsioonilise ja poliitilise stabiilsuse andmiseks on vaja ulatuslikumat Euroopa 
integratsiooni;

K. arvestades, et rahvusvaheliste vääringute roll sõltub paljude tegurite kombinatsioonist; 
arvestades, et aja jooksul on domineerivaid vääringuid emiteerivaid riike 
iseloomustanud suur ja kasvav majandus, kapitali vaba liikumine, soov täita 
rahvusvahelist rolli, stabiilsus, suutlikkus tagada turvaliste varade ulatuslik ja paindlik 
pakkumine, arenenud finantsturud ning märkimisväärne geopoliitiline kohalolek; 
arvestades, et pikas perspektiivis on teatava vääringu atraktiivsuse puhul määrav ka 
emiteeriva jurisdiktsiooni majanduse elujõulisus; arvestades, et ühelt poolt täidavad 
euroala majanduse suurus ja kapitali vaba liikumine põhilisi eeltingimusi, mis 
võimaldavad tugevdada euro rahvusvahelist rolli, kuid teiselt poolt vaadatuna on 
finants- ja kapitaliturud endiselt killustatud ning euroala ülimalt pangapõhine 
fiskaalstruktuur ei ole täielik ning üleilmsetele investoritele kasutamiseks mõeldud 
kõrge kvaliteediga varade usaldusväärne pakkumine ei ole piisav;

L. arvestades, et tugev rahvusvaheline vääring võimaldab jurisdiktsioonil saada kasu suure 
hulga selliste võlaväärtpaberite emiteerimisest, mida peetakse maailma turgudel 
riskivabaks, saada kasu nn eksorbitantsest privileegist, emissioonitulust ja võimalusest 
müüa valitsemissektori väärtpabereid madalate intressimääradega, samuti pakub see 
äriühingutele stabiilsust, mis tuleneb võimalusest teha rahvusvahelisi tehinguid nende 
oma vääringus;

M. arvestades, et euro pikaajaline rahvusvaheline roll sõltub suuresti euroala kui 
äritegevuse koha atraktiivsusest ja liikmesriikide fiskaalpoliitika usaldusväärsusest; 
arvestades, et pandeemiajärgseks majanduse taastumiseks on vaja usaldusväärset raha- 
ja eelarvepoliitikat nii ELi tasandil kui ka euroala liikmesriikides; arvestades, et 
sügavama ja stabiilsema majandus- ja rahaliidu loomiseks on vaja raha- ja 
eelarvepoliitika õiget kombinatsiooni ning et see on vajalik euro mõju ja euroala 
liikmete saadava kasu suurendamiseks;



N. arvestades, et euroala ees seisavad märkimisväärsed probleemid, eelkõige need, mis on 
seotud kliimamuutuste, küberturvalisuse, rahapesu ja terrorismi rahastamisega, aga ka 
geopoliitilised probleemid, sealhulgas Ühendkuningriigi EList väljaastumine;

O. arvestades, et Ühendkuningriik lakkas olemast ELi liikmesriik 31. jaanuaril 
2020. aastal; arvestades, et Ühendkuningriigi väljaastumine EList toob kaasa 
struktuursed muutused ELi finantssüsteemis ja selle stabiilsuses, mistõttu tuleb veelgi 
jätkata ELi kapitaliturgude arendamist ja edasist integreerimist, et muuta need 
atraktiivseteks, konkurentsivõimelisteks, vastupanuvõimelisteks ja kestlikeks, vältides 
seeläbi turgude killustatust ja võimaldades neil üleilmselt konkureerida, säilitades samal 
ajal üleilmse ja koostööl põhineva mõtteviisi, ning arvestades, et suurt tähelepanu tuleb 
pöörata sellele, et mis tahes mitmekeskuseline finants- ja kapitaliturusüsteem, mis võib 
tekkida Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärjel, ei tooks kaasa finantssektori 
killustatust; arvestades, et euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks on ülioluline 
vähendada ELi sõltuvust Ühendkuningriigi turutaristust;

P. arvestades, et üleilmne taastumine on endiselt ebaühtlane, ebakindel ja ebatäielik ning 
COVID-19 pandeemia leviku tõkestamiseks võetud poliitikameetmed seavad majanduse 
taastumisele lisapiiranguid, mis võivad mõjutada maailma vääringute positsioone;

Q. arvestades, et majanduse pandeemiajärgseks taastumiseks tuleb kiiresti rakendada 
taastekava „NextGenerationEU“, mis on Euroopa fiskaalmeede, mille eesmärk on 
kõrvaldada struktuursed puudused ja kehtestada kestliku majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamise poliitika, keskendudes i) õiglasele roheüleminekule, 
ii) digiüleminekule, iii) majanduslikule ühtekuuluvusele, tootlikkusele ja 
konkurentsivõimele, iv) sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, v) 
institutsioonilisele vastupanuvõimele ja vi) järgmise põlvkonna poliitikale, samuti 
usalduse suurendamisele investorite seas; arvestades, et selline poliitika võib olla 
oluline nii euro stabiilsuse ja atraktiivsuse suurendamiseks kogu maailmas kui ka 
Euroopa majandus- ja finantsautonoomia tugevdamiseks; arvestades, et mõistlikud 
stimuleerivad fiskaalmeetmed, sealhulgas Euroopa ühised jõupingutused, koostoimes 
rahapoliitikaga, mille eesmärk on säilitada hinnastabiilsus, tugevdavad ELi 
vastutsüklilist laenuandmisvõimet ja seetõttu on neil positiivne mõju euro 
rahvusvahelisele positsioonile; arvestades, et stimuleerivate fiskaalmeetmete enneaegne 
kaotamine ja fiskaalmeetmete puudulik koordineerimine võivad kahjustada liidu 
sotsiaalset ja majanduslikku taastumist, suurendada olemasolevaid erinevusi euroalal, 
õõnestades selle ühtsust ja terviklikkust, ning vähendada ka euro kui rahvusvahelise 
vääringu atraktiivsust;

R. arvestades, et 750 miljardi euro suurune taasterahastu „NextGenerationEU“ annab 
ajaloolise võimaluse tugevdada euro rahvusvahelist rolli, aidates suurendada üleilmset 
likviidsust, toetada vastutsüklilisi kulutusi ja hõlbustada Euroopa majanduse 
koordineerimist; arvestades, et taastefondiga kaasnev võlakirjade emiteerimine 
võimaldab üleilmsetel investoritel saada juurdepääsu kogu euroalale ning seega luuakse 
ka tõeline euroala tulukõver;

S. arvestades, et EKP pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralisel varaostukaval 
on otsustav tähtsus hinnastabiilsuse säilitamisel ja euroala majandusele stabiilsete 
rahastamisallikate tagamisel;

T. arvestades, et tõhus ja arenenud finantssüsteem, mis põhineb väga mitmesugustel 



finantsinstrumentidel, hästi arenenud kapitaliturgudel ja likviidsetel turvalistel varadel, 
võib tugevdada rahaliidu rahvusvahelist rolli;

U. arvestades, et teatavatel strateegilistel turgudel ei vali paljud Euroopa äriühingud 
endiselt eurot oma hinnakujunduse ja kauplemise võrdlusvaluutaks;

V. arvestades, et uued volitused emiteerida ajutiselt taastusvõlakirju, sealhulgas rohelisi ja 
sotsiaalseid võlakirju (mis võib muuta ELi maailma suurimaks selliste võlakohustuste 
emitendiks), nõuavad piisavat rakendamis- ja täitevsuutlikkust, samuti roheliste 
võlakirjade emiteerimisest saadavate tulude läbipaistvuse ja jälgitavuse alaseid rangeid 
nõudeid, et mitte kahjustada euro kui turvalise vääringu pikaajalist usaldusväärsust;

W. arvestades, et pandeemiaolukord on kiirendanud finantssektoris digiüleminekut; 
arvestades, et digirahanduse ja -maksete arendamine, mida juhiksid tugevad Euroopa 
osalejad, toetaks euro tugevat rahvusvahelist rolli; arvestades, et digitaalne euro muudab 
Euroopa vääringu digimaailma jaoks sobivamaks, võimaldades hakata eurot 
ulatuslikumalt kasutama ka digimaksete valdkonnas, tänu millele muutub see 
hõlpsamini kasutatavaks, vähem kulukaks ja tõhusamaks;

X. arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni tellitud uuringud on 
näidanud, et rahvusvahelise vääringu ulatuslikuma kasutamisega kaasnevad eelised, 
kuid see tähendab ka üleilmseid kohustusi, sõltuvust ja kulusid, mida tuleks arvesse 
võtta niisuguse tulemusrikka rahapoliitika väljatöötamisel, mille eesmärk on muuta euro 
konkurentsivõimelisemaks;

Y. arvestades, et turupõhised nihked euro rahvusvahelise rolli tugevdamise suunas nõuavad 
suurt avatud ja vabadele rahvusvahelistele turgudele pühendumust, mida peab nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil toetama sihipärane hõlbustav poliitika, mis on selle 
eesmärgiga kooskõlas ja osa terviklikust tegevuskavast;

Euro rahvusvahelise rolli tugevdamise eelised ja probleemid

1. juhib tähelepanu aluslepingutes sätestatud nõudele, mille kohaselt peavad kõik 
liikmesriigid peale Taani võtma kasutusele ühisraha, kui Maastrichti 
lähenemiskriteeriumid on täidetud; tunneb heameelt selle üle, et Bulgaaria ja Horvaatia 
liitusid 2020. aasta juulis vahetuskursimehhanismiga ERM II, ning toetab kiire tähtaja 
määramist euro kasutuselevõtuks mõlemas riigis; julgustab sellega seoses komisjoni 
hindama euroala edasise laienemise võimalikku mõju euro rahvusvahelise rolli 
tugevdamise protsessile;

2. rõhutab ühisraha tagasipöördumatust; toonitab, et euro ei ole ainult rahaprojekt, vaid see 
on ka poliitiline projekt;

3. on arvamusel, et kuigi euro rahvusvahelistumise kõiki mõjusid ei ole lihtne 
kvantifitseerida, võib euro rahvusvahelise rolli tugevdamine rahvusvahelise reserv- ja 
arveldusvaluutana ning selle kasutamine välisvaluuta ning rahvusvahelistel võla- ja 
laenuturgudel tuua kasu nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis; märgib siiski, et sellega 
kaasnevad ka ohud ja vastutus, millega tuleb arvestada, kui turujõudusid täiendatakse 
poliitikameetmetega; rõhutab eelkõige, et euro kui rahvusvahelise vääringu tugevam 
staatus võib suurendada euro kasutamist reservvaluutana, pakkuda nn eksorbitantset 
privileegi ning vähendada vääringute konverteerimise puhul rahastamise ja tehingutega 



seotud väliskulusid, nagu ka Euroopa ettevõtjate ja majapidamiste kulusid ja riske; 
rõhutab, et euro tugevam rahvusvaheline roll loob järk-järgult sügavamad, likviidsemad 
ja integreeritumad Euroopa finantsturud, muutes need vahetuskursišokkide suhtes 
vähem haavatavaks, mis annaks Euroopa ettevõtjatele ja valitsustele usaldusväärsema 
juurdepääsu rahastamisele; rõhutab, et euro kui rahvusvahelise vääringu tugevdatud 
staatus võib ühtlasi suurendada rahapoliitika autonoomiat, tugevdada selle mõju 
maailmas ja muuta ELi rahapoliitika vähem sõltuvaks ülekanduvast majandus- ja 
finantsalasest välismõjust, samuti parandada rahasüsteemi likviidsust, vähendada 
kaubanduskulusid ning suurendada turu tõhusust ja euroala finantsšokkidele 
vastupidavust, mis omakorda aitaks lisaks makromajandusliku tasakaalustamatuse 
sujuvale kohandamisele kaasa ka ELi rahanduslikule ja finantsstabiilsusele; on 
seisukohal, et euro tugevdatud rahvusvaheline roll suurendab ELi suutlikkust kujundada 
oma poliitilisi seisukohti üleilmsetest arengusuundumustest sõltumatult; võtab siiski 
teadmiseks, et teatavates uuringutes on osutatud asjaolule, et vääringu tugevam 
rahvusvaheline roll võib kaasa tuua emissioonitulu vähenemise, vääringu väärtuse 
ülehindamise, kapitalivoogude suurema volatiilsuse üleilmse stressi ajal ja suurema 
rahvusvahelise vastutuse;

4. rõhutab, et euro silmapaistvam roll rahvusvahelisel tasandil võib suurendada 
rahvusvahelise finantssüsteemi vastupanuvõimet, pakkudes turuosalistele kogu 
maailmas suuremat valikut ja muutes rahvusvahelise majanduse vähem haavatavaks 
šokkide suhtes, mis on seotud paljude sektorite suure sõltuvusega ühisrahast; märgib, et 
euro rahvusvahelistumisest võib saada oluline tegur, mille alusel taaselustada 
rahvusvaheline rahasüsteem, mis tugineb ka tulevikus piiratud arvul vääringutele, 
muutes selle tasakaalustatumaks ja kestlikumaks;

5. on seisukohal, et euroala ja selle liikmesriikide pikaajalistes strateegilistes huvides on 
kasutada ära kõiki võimalikke eeliseid, mis tulenevad eurovääringu emiteerimisest ja 
eelkõige selle tugevdatud rahvusvahelisest rollist; rõhutab, et selleks, et need eelised ka 
tegelikkuseks saaksid, on vaja nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil hästi kooskõlastatud 
poliitilisi jõupingutusi, mis hõlmavad ka EKP, Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB), 
Euroopa järelevalveasutuste (ESAd) ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) panust;

6. juhib tähelepanu sellele, et euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks peab liit arendama 
edasi seni pooleliolevat ühisraha taristut ja selle lõplikult välja kujundama ning tegema 
selle kriitilise tähtsusega funktsioonide valdkonnas rohkem edusamme;

7. kordab majandus- ja rahaliidu (EMU), pangandusliidu ning kapitaliturgude liidu 
süvendamise ja väljakujundamise vajadust, et suurendada Euroopa turgude 
rahvusvahelist konkurentsivõimet, euro stabiilsust ja atraktiivsust ning viimaks ka liidu 
strateegilist autonoomiat;

8. tuletab meelde pangandusliidu loomisel tehtud edusamme ning võtab teadmiseks 
eurorühmas saavutatud kokkuleppe Euroopa stabiilsusmehhanismi reformi kohta ja 
ühtse kriisilahendusfondi ühise kaitsekorra varasema jõustumise kohta; tunneb heameelt 
selle üle, et komisjon tegeleb praegu kriisiohjamise ja hoiusekindlustuse raamistiku 
läbivaatamisega, et suurendada ELis panganduskriiside ohjamise raamistiku tõhusust, 
proportsionaalsust ja üldist sidusust;

9. võtab teadmiseks asjaolu, et 11. detsembril 2020. aastal toimunud euroala 
tippkohtumisel paluti eurorühmal valmistada ette etapiviisiline ja ajaliselt piiritletud 



töökava kõigi veel lahendamata elementide kohta, mis on vajalikud pangandusliidu 
väljakujundamiseks; tuletab meelde, et pangandusliidul ei ole ikka veel 
hoiusekindlustusskeemi ega mehhanismi, mis tagaks kriisilahendusmenetluses olevale 
pangale likviidsuse pakkumise võimaluse; rõhutab seetõttu, et pangandusliidu lõplik 
väljakujundamine ning eelkõige ELi pangahoiuste tagamiseks ja kaitsmiseks hästi 
kavandatud süsteemi loomine ja maksejõuetute pankadega tegeleva mehhanismi 
väljakujundamine tugevdavad euro rahvusvahelist rolli;

10. on seisukohal, et nn turvalise portfelli lähenemisviis ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu 
mõjuvõimu suurendamine kriisilahendusraamistiku reformi ja Euroopa 
hoiusekindlustusskeemi loomise kaudu aitavad kaasa Euroopa pankade ühtse turu 
arengule ning katkestavad liikmesriigi ja selle finantssüsteemi vahelise mõjuringi, 
suurendades seega eurodes nomineeritud varade atraktiivsust ja tugevdades euro 
rahvusvahelist rolli;

11. rõhutab, et euro rahvusvahelisele rollile tuleks kasuks ka ELi ühe suurima lisaväärtuse, 
st selle ühtse turu potentsiaali ärakasutamine; nõuab sel eesmärgil ühtse turu 
väljakujundamist;

12. juhib tähelepanu, et kapitaliturgude liidu loomise lõpuleviimine edendaks euro rolli 
rahvusvahelisel turul, kuna sügavad ja likviidsed riiklikud ja finantsturud ning eurodes 
nomineeritud kapitaliturud on vääringu rahvusvahelise staatuse saavutamiseks ja 
parandamiseks olulised; rõhutab, et edusammud kapitaliturgude liidu arendamisel 
suurendaksid vastupanuvõimet globaalsetele arengusuundumustele ja sõltumatust ning 
eurodes nomineeritud vara atraktiivsust; tunneb kahetsust euroala kapitaliturgude 
mahajäämuse ja riigipiiride vahel killustatuse pärast, mille tulemuseks on 
väiksemahulised turud; julgustab tugevdama koostööd finantstoodete maksustamise 
valdkonnas ning nõuab liikmesriikide valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse vähendamist, 
et vähendada piiriüleseid tõkkeid, ning kutsub üles pingutama, et alustada riiklike 
maksejõuetuseeskirjade järkjärgulist ja etapiviisilist minimaalset ühtlustamist; on 
seisukohal, et pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist peaks liit tegema kõik endast 
oleneva ülemaailmse konkurentsivõime suurendamiseks, tuginedes oma tugevatele 
külgedele, et saada atraktiivseks turuks Euroopa ja rahvusvahelistele ettevõtjatele ja 
investoritele; tunnistab sellega seoses euro võimalikku rolli Ühendkuningriigi 
väljaastumise mõju leevendamisel Iirimaa saarel;

13. rõhutab vajadust kestliku, õiglase ja usaldusväärse majandus-, fiskaal- ning tootlikkust 
ja majanduskasvu soodustava struktuuripoliitika järele nii ELi kui ka liikmesriikide 
tasandil, mis põhineb kohustusel järgida usaldusväärseid eelarve-eeskirju, et säilitada 
euro stabiilsus ja terviklikkus; väljendab sellega seoses heameelt taasterahastu 
„NextGenerationEU“ paketis esitatud kava üle kasutada eelarvemeetmeid, eelkõige 
laenata kapitaliturgudelt võlakirjade kujul 750 miljardit eurot, et rahastada COVID-19 
pandeemiast taastumist ning toetada rohe- ja digipööret; on seisukohal, et taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend võib parandada praegu killustunud riigivõlaturu 
toimimist, aidata kaasa pangandusliidu väljakujundamisele ja toetada kapitaliturgude 
liidu väljakujundamisel tehtavaid edusamme; tunneb heameelt ka selle üle, et 
eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu 
(TERA) raames emiteeriti 100 miljardi euro väärtuses võlakirju; märgib, et hiljutine 
kogemus TERA emissiooniga kinnitab investorite suurt huvi Euroopa võlakirjade vastu; 
tunnistab, et majanduse taastekava rahastamine ühise reageerimise kaudu ühisele šokile 
on õige lähenemisviis; rõhutab, et mitmesuguste maksude kasutamine ELi 



omavahendite suurendamiseks on samm õiges suunas ja tugevdab seega euro rolli; on 
seisukohal, et Euroopa Parlamendile tuleks anda poliitilise kontrolli kaudu selle 
protsessi elluviimiseks suurem demokraatlik roll;

14. rõhutab vajadust usaldusväärse eelarveraamistiku järele, mis suurendab euro 
atraktiivsust pikaajalist majanduskasvu edendades ning tagades stabiilsuse, et parandada 
liikmesriikide rahanduse kestlikkust, ja minimeerides uuestivääringustamise riske; 
nõuab sellega seoses kehtiva stabiilsuse ja kasvu pakti raamistiku ja selle jõustamise 
täiendavat arutamist, võttes arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud majanduskriisile 
reageerimisest tulenevaid keerulisi asjaolusid ja varasemaid probleeme, mis püsivad 
veel aastakümneid; märgib, et kuigi mõned tugimeetmed lõpevad automaatselt, on 
oluline valida sobiv ajakava ülejäänud meetmetest loobumiseks, et hoida ära taastumise 
ja majanduskasvu pärssimine, mis on pärast kriisi võlakoormusega toimetulekuks ja 
selle kestlikule tasemele viimiseks äärmiselt oluline;

15. rõhutab, et turvalise vara piisav pakkumine on rahvusvahelise vääringu staatuse 
eeltingimus, ja toob välja eurodes nomineeritud turvalise vara piiratud kättesaadavuse; 
on seisukohal, et asjakohaste poliitikavahendite väljatöötamine võiks hõlbustada 
turvalise vara pakkumist, ning on ka seisukohal, et kavandatava ühise võlakohustuse 
emiteerimisega majandusliku ja sotsiaalse taastumise rahastamiseks luuakse ELi tasandi 
reservvarade võrdlusalus ja suurendatakse eurodes nomineeritud turvalise vara 
pakkumist; kutsub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu üles ajakohastama oma 
2018. aasta aruannet, mille koostas turvaliste varade kõrgetasemeline töökond; ergutab 
EIPd emiteerima rohkem eurodes nomineeritud võlakirju, mis parandaks eurodes 
nomineeritud riskivaba vara kättesaadavust;

16. tunnistab, et euro juba on peamine vääring, milles emiteeritakse rohelisi võlakirju, sest 
EKP andmetel emiteeriti 2019. aastal üle poole kogu maailmas välja lastud rohelistest 
võlakirjadest eurodes; usub, et EL peaks ka tõusma maailmas juhtkohale roheliste 
võlakirjade emiteerimise standardite kehtestamisel; kutsub seetõttu komisjoni üles 
esitama ambitsioonika uue tegevuskava kestliku rahanduse kohta ja ettepaneku ELi 
tugeva roheliste võlakirjade standardi kohta; on seisukohal, et ELi kui rohelise 
rahastamise ülemaailmse liidri ja standardite kehtestaja rolli tugevdamine võiks 
tugevdada eurot kestlike finantstoodete eelistatud vääringuna, tugevdades euro 
rahvusvahelist rolli; kiidab heaks komisjoni otsuse emiteerida rohelisi võlakirju, mis on 
oluline element taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi rahastamisel; kordab, et 
rohelised võlakirjad on võlainstrumendid, mille tuludest soovitakse rahastada kestlikke 
ja keskkonnasõbralikke investeeringuid; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
tagaksid investoritele rangete läbipaistvuse ja tulude jälgitavuse standardite kaudu suure 
õiguskindluse selle osas, et nende investeeringuid kasutatakse nimetatud eesmärgil; 
nõuab sellega seoses kestliku majandustegevuse taksonoomia kiiret lõpuleviimist ja 
rakendamist; juhib tähelepanu vajadusele hoida ära võimalike negatiivsete 
likviidsusmõjutuste oht, mis võib tuleneda Euroopa turvalise vara killustumisest 
roheliste võlakirjade, sotsiaalsete võlakirjade ja nn standardsete võlakirjade vahel;

17. võtab teadmiseks rolli, mida geopoliitika mängib vääringu ülemaailmse rolli 
kujundamisel; nõuab ELi geopoliitilise rolli tugevdamist, et toetada euro rolli 
tugevdamist, kasutades seda samal ajal täiel määral ära; rõhutab, et euro 
rahvusvahelistumine annaks ELile rohkem võimalusi mõjutada ülemaailmseid 
geopoliitilisi otsuseid, mis omakorda suurendaksid euro üleilmset atraktiivsust; märgib, 
et kuigi geopoliitika roll tänapäeva maailmas peaks olema osa arutelust euro 



rahvusvahelise rolli tugevdamise üle, eelkõige juhul, kui vääringu rahvusvahelistumine 
võib avaldada positiivset mõju julgeolekule, peaks liit võtma arvesse oma suutlikkust 
välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, edendades samal ajal rahvusvahelist süsteemi, 
milles võetakse arvesse mitmepoolset koostööd ja head ülemaailmset valitsemistava;

18. märgib, et sanktsioonide ühepoolne kohaldamine kolmandate riikide poolt võib 
põhjustada eksterritoriaalsuse ohtu ning seada kahtluse alla ELi ja selle liikmesriikide 
autonoomia otsuste tegemisel ja nende reguleerimisõiguse; rõhutab, et euro suurema 
rahvusvahelise rolli edendamine on viis hoida kolmandate riikide sanktsioonide mõjust 
kõrvale; väljendab sellega seoses heameelt ELi poolt juba võetud meetmete üle, nagu 
ELi blokeerimisseaduse1 kasutuselevõtmine ja kaubavahetuse toetusvahendi (INSTEX) 
loomine; kutsub komisjoni üles jätkama tööd nii oma sanktsioonide mõjususe kui ka 
kolmandate riikide poolt ELi ettevõtjatele kehtestatud sanktsioonide eksterritoriaalse 
mõju valdkonnas;

19. tunneb muret, et ELi killustatud institutsiooniline raamistik ja võimetus rääkida 
rahvusvahelistes institutsioonides ühel häälel võivad kahandada ELi raha- ja 
eelarvepoliitika usaldusväärsust, pidurdades euroala edasist institutsioonilist arengut ja 
euro rahvusvahelist rolli; kordab vajadust ELi ühtlustatuma ja kodifitseeritud esindatuse 
järele mitmepoolsetes organisatsioonides ja organites, eelkõige euroala esindatuse järele 
IMFis, et aidata edendada euro ülemaailmset haaret; on seisukohal, et seni, kuni 
esindatuse küsimus ei ole lahendatud, võiks tõhusam koordineerimine ELi eri esindajate 
vahel soodustada euro rahvusvahelist rolli; kutsub komisjoni üles andma üksikasjalikke 
vastuseid konkreetsete meetmete kohta, mida on võetud Euroopa Parlamendi 12. aprilli 
2016. aasta resolutsioonis (ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja 
reguleerivate institutsioonide ja organite raamistikus) tehtud ettepanekutele 
reageerimiseks;

Euro rahvusvahelise rolli tugevdamise poliitika

20. rõhutab, et euro suurem rahvusvaheline roll võiks aidata kaasa liidu avatud 
strateegilisele autonoomiale ja suurendaks seda; soovitab seetõttu võtta meetmeid, et 
kavandada ja viia ellu poliitikameetmeid, mis edendavad euro rahvusvahelist rolli ja 
toetavad turust lähtuvaid muutusi selles suunas, tugevdades samal ajal ka euroala 
sisemist toimimist ja sidusust ning edendades oluliste kliima- ja kestlikkuseesmärkide 
saavutamist, võttes arvesse äärealade eripära;

21. usub, et lisaks majandus- ja rahaliidu süvendamisele ja väljakujundamisele võiks euro 
rahvusvahelise rolli suurendamise seisukohalt esmatähtis ja seda soodustav poliitika olla 
suunatud muu hulgas finantsteenustele ja kapitaliturgudele, tööturule, 
maksesüsteemidele, rahvusvahelisele kaubandusele, energeetikale, digiüleminekule, 
kliimamuutuste vastasele võitlusele ning välis- ja julgeolekupoliitikale; rõhutab, et 
sellist poliitikat tuleb ellu viia eesmärgiga saavutada liidu üldised eesmärgid;

22. märgib, et tugevad ja konkurentsipõhised finantsturud on vääringu rahvusvahelise rolli 
suurendamisel võtmetähtsusega, ning rõhutab seetõttu vajadust mõjusa, 

1 Nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb kaitset 
kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel 
õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (EÜT L 309, 29.11.1996, 
lk 1).



proportsionaalse ja prognoositava reguleerimise järele selles valdkonnas;

23. tunnistab, et keskse kliirimise turg on väga kontsentreeritud, eelkõige eurodes 
nomineeritud intressimäära tuletisinstrumentide kliiringu puhul, mis sõltub suurel 
määral Ühendkuningriigis asuvatest kesksetest vastaspooltest; võtab sellega seoses 
teadmiseks komisjoni tähtajalise samaväärsust kinnitava otsuse ja julgustab sektorit 
järgima komisjoni üleskutset vähendada oma riskipositsioone ja sõltuvust kolmandate 
riikide kesksetest vastaspooltest, eelkõige eurodes ja muudes liidu vääringutes 
nomineeritud börsiväliste tuletisinstrumentide riskipositsioone; toetab sellega seoses 
ELi kesksete vastaspoolte pingutusi suurendada oma kliirimissuutlikkust, samuti 
komisjoni, Euroopa järelevalveasutuse ja EKP pingutusi, et abistada ja julgustada 
sektorit tegema lähikuudel kindlaks ja käsitlema tehnilisi takistusi, mis takistavad 
ülemääraste riskipositsioonide ülekandmist ELi; rõhutab sellega seoses, kui oluline on 
ELi ja Ühendkuningriigi vaheline regulatiivne koostöö, mis põhineb vabatahtlikul 
mittesiduval raamistikul väljaspool kaubandus- ja koostöölepingut, mis võimaldaks 
pidada dialoogi kõigis asjakohastes regulatiivsetes küsimustes, austades samal ajal 
täielikult kummagi poole regulatiivset ja järelevalvealast autonoomiat;

24. märgib, et vääringu ülemaailmne tähtsus on otseselt seotud vääringu käibele lasknud 
riigi rolliga maailmakaubanduses; rõhutab, et EL kui üks maailma suurimaid avatud ja 
vabadele rahvusvahelistele turgudele pühendunud kaubandusblokke saaks kasu oma 
vääringu suuremast rahvusvahelisest rollist; rõhutab, et kaubanduses euro kasuks 
otsustamise julgustamine vähendab valuutariski ja muid vääringuga seotud kulusid, eriti 
Euroopa VKEde jaoks; märgib siiski, et vaatamata oma positsioonile suurte ostjate ja 
tootjatena, otsustavad Euroopa ettevõtjad mõnikord kaubelda peamistel strateegilistel 
turgudel muus vääringus või seisavad euroga kauplemisel silmitsi raskustega 
turustruktuuride ja rajasõltuvuse tõttu; võtab teadmiseks uuringud, mis näitavad, et euro 
osakaal ettevõtjate esitatud arvetel sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtte 
suurusest ja asukohariigist, kaupade homogeensusest ja olemasolevatest tarneahelatest; 
kutsub seetõttu komisjoni üles edendama euro kasutamist kaubandustehingutega seotud 
hinnakujunduses ja arveldamisel ning kasutama ära suurt potentsiaali, mida pakuvad 
eurodes nomineeritud finantsinstrumendid, tehes aktiivselt koostööd erasektori 
sidusrühmade ja kaubanduspartneritega ning edendades euro kasutamist ELi 
kaubanduslepingutes; juhib sellega seoses tähelepanu ka potentsiaalile, mida pakuvad 
tarneahelad, mis vastavad liidu kliima- ja kestlikkuseesmärkidele ning muudele 
asjakohastele standarditele;

25. on seisukohal , et komisjon võiks veelgi edendada euro kasutamist kaubanduse 
hinnakujunduses ja arveldamisel ning edendada eurodes nomineeritud investeeringuid, 
jätkates avatud dialoogi era- ja avaliku sektori sidusrühmade, riikide ametiasutuste ja 
institutsiooniliste investoritega ning jagades põhjalikke teadmisi ja arusaamist oma 
algatustest ja eri pingutustest, mille eesmärk on suurendada euroala ja euro atraktiivsust 
ja vastupanuvõimet; peab kasulikuks suurendada Euroopa majandusdiplomaatia mõju, 
vahetades korrapäraselt teavet G20 partnerite ning naaberriikide ja kandidaatriikidega, 
et teha kindlaks vastastikust huvi pakkuvad konkreetsed poliitikameetmed, mille 
eesmärk on suurendada euro rolli kolmandates riikides;

26. juhib tähelepanu, et eurodes arveldatavate energialepingute suurem osakaal võiks 
tugevdada ühisraha rahvusvahelist rolli, ning toetab seetõttu seda eesmärki edendavat 
poliitikat; rõhutab sellega seoses, kui olulised on rohelise energia ja kaubaturud 
teerajajatena eurodes nomineeritud ülemaailmselt kaubeldavate kaupade osas, kusjuures 



ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames antavad Euroopa Liidu saastekvoodid 
aitaksid tugevdada euro rolli rahvusvahelises kaubanduses ning saavutada ELi 
kliimaeesmärke; nõuab ka meetmete võtmist, et hõlbustada uute uuenduslike lepingute 
sõlmimist, eelkõige kestlike energiaallikate ja tekkivate energiaturgude osas, mis annab 
võimaluse rohkemate energialepingutega kauplemiseks eurodes, millega tugevdatakse 
euro rahvusvahelist rolli; ergutab komisjoni jätkama konsultatsioone ja uuringute 
koostamist, mille eesmärk on teha kindlaks võimalused euro kasutamise 
suurendamiseks muudes sektorites, eelkõige transpordisektoris, samuti põllumajanduses 
ja toidukaupade valdkonnas, et veelgi enam toetada ja edendada euro kasutamist seda 
liiki lepingute puhul; nõuab seetõttu täiendavaid meetmeid, et vaadata läbi finantsturu 
eeskirjad, sealhulgas finantsinstrumentide turgude direktiiv1 ja määrus2 (MiFID II / 
MIFIR), ning lihtsustada ja veelgi ühtlustada väärtpaberiturgude 
läbipaistvusraamistikku eesmärgiga suurendada eurodes nomineeritud 
võlainstrumentide järelkauplemist, ning võrdlusaluste määrust, et toetada euro 
võrdlusaluste väljatöötamist kaubaturgudel ja tugevdada euro rolli alusvaluutana;

27. rõhutab EKP rolli usalduse säilitamisel euro vastu ja rahalise suveräänsuse tagamisel 
ülemaailmselt ning hinnastabiilsuse hoidmisel; rõhutab, et vääring, mille stabiilne 
väärtus säilib pikaajaliselt, edendab sellist usaldust; rõhutab sellega seoses 
hinnastabiilsuse eesmärkide saavutamise ja rahapoliitika usaldusväärsuse tähtsust; 
märgib siiski, et inflatsioonieesmärki ei ole süstemaatiliselt saavutatud;

28. rõhutab, kui oluline on euroala finantsturgude stabiilsus rahvusvahelise vääringu 
staatuse omamise eeltingimusena; rõhutab EKP rahapoliitika mõju finantsturgude 
stabiilsusele; väljendab heameelt selle üle, et EKP reageeris oma rahapoliitikaga 
COVID-19 kriisile hädaolukorras kiiresti ja jõuliselt; tunnistab EKP kiirete meetmete 
positiivset mõju euroala majanduslikule olukorrale ja finantsstabiilsusele, samuti euro 
atraktiivsusele, kuna sellega stabiliseeriti finantsturud, tagati euro likviidsuse 
kättesaadavus, toetati rahastamistingimusi euroala majanduses ja kogu maailmas ning 
suurendati turgude usaldust;

29. rõhutab vahetustehingute ja repotehingute tähtsust puuduse vähendamiseks eurodes 
rahastamise turgudel kogu maailmas, piisava euro likviidsuse tagamisel ja kaudselt euro 
rahvusvahelise rolli tugevdamisel, millega antakse märku eurosüsteemi pühendumisest 
finantsturgude likviidsuse ja stabiilsuse toetamisele kriisi ajal ning oma rahapoliitika 
sujuvale ülekandumisele; kutsub sellega seoses EKPd üles laiendama oma 
vahetustehingute liine euroalasse mittekuuluvatesse naaberriikidesse ja mujale; kutsub 
EKPd üles uurima täiendavaid võimalusi euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks, et 
suurendada oma sõltumatut poliitilist hoiakut ülemaailmselt ning tugevdada Euroopa 
majandus- ja finantsotsuste tegemise sõltumatust;

30. rõhutab, et Euroopa kesksete vastaspoolte lisatagatise nõuete täitmine euroalaväliste 
vääringutega pärast TARGET2 (euroala reaalajaline brutoarveldussüsteem) 
sulgemisaega seab Euroopa pangad väga ebasoodsasse olukorda, eriti turupingete ajal, 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ 
ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 
(ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).



nagu COVID-19 algusnädalad; rõhutab, et TARGET2 lahtiolekuaegade pikendamine, et 
need ühtiksid börside lahtiolekuaegadega, tugevdaks euro rolli ja Euroopa 
kapitaliturgude autonoomiat, võimaldades Euroopa pankadel mitte kasutada eurovälist 
likviidsust, et täita keskse vastaspoole lisatagatise nõudeid; tunneb heameelt 
TARGET2-T2Si konsolideerimise üle pikemate lahtiolekuaegade abil, mis on 
kavandatud 2022. aasta novembrisse; nõuab tungivalt, et EKP ja teised sidusrühmad 
kiirendaksid TARGET2 lahtiolekuaegade pikendamist;

31. rõhutab , et lisaks EKP esmasele ülesandele säilitada hinnastabiilsus ja tema teisesele 
volitusele toetada liidu üldist majanduspoliitikat, et aidata kaasa Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 3 sätestatud liidu eesmärkide saavutamisele, on EKP-le tehtud ülesandeks 
hõlbustada makse- ja arveldussüsteemide tõrgeteta toimimist; rõhutab autonoomsete 
Euroopa makselahenduste tähtsust; kutsub EKPd üles tagama finantsinnovatsiooni, 
stabiilsuse ja tarbijakaitse asjakohane tasakaal; tervitab 16 Euroopa panga algatust 
käivitada Euroopa maksealgatus, mille eesmärk on luua ühtne makselahendus tarbijatele 
ja kaupmeestele kogu Euroopas;

32. väljendab heameelt digitaalset eurot käsitleva EKP aruande üle, milles toonitatakse 
digitaalse vääringu võimalikku lisaväärtust euro rahvusvahelise rolli tugevdamisel ja ka 
inimeste usalduse suurendamisel ühise vääringu suhtes; võtab teadmiseks eurosüsteemi 
kõrgetasemelise keskpanga digiraha (CBDC) töökonna eest vastutava EKP juhatuse 
liikme Fabio Panetta avalduse, et digitaalne euro oleks sularahale täienduseks, mitte ei 
asendaks seda; julgustab EKPd jätkama tööd digitaalse euroga ning ootab EKP järgmist 
sammu selles protsessis, mis põhineb EKP nõukogu otsusel, mis avaldatakse 
2021. aasta keskel; rõhutab kübervastupidavusvõime ja -turvalisuse kõrge taseme 
tagamise tähtsust ning toetab EKP pingutusi selle edendamiseks; nõuab ühtlasi, et 
jätkataks digiraha kasutamise eeliste ja puuduste hindamist, et saavutada tasakaal 
ülemaailmse konkurentsivõime, innovatsiooni, turvalisuse ja eraelu puutumatuse vahel;

33. rõhutab , et euro suurem roll digiajastul peab tuginema uuenduslikele digitaalsetele 
rahastamislahendustele ja tõhusatele digitaalmaksetele eurodes; nõuab selle edendamist 
terviklike digirahanduse ja jaemaksete strateegiate rakendamise kaudu; on seisukohal, et 
digiüleminekut silmas pidades peaks EL looma raamistiku finantsstabiilsuse 
tagamiseks, järgides kõrgeimaid küberturvalisuse ja tarbijakaitse standardeid, sealhulgas 
eraelu puutumatuse ja andmete kaitset, ning kaitsma kõige haavatavamaid rühmi, nagu 
eakad ja puuetega inimesed, kes võivad uute tehnoloogiate kasutamisel kokku puutuda 
probleemidega; rõhutab vajadust jätkata võitlust rahapesu vastu, luues Euroopa 
järelevalve- ja rahapesu andmebüroo, jättes selja taha majandusliku natsionalismi ajastu, 
millest pärineb praegune selle valdkonna detsentraliseeritud järelevalvesüsteemi 
tunnustab sellega seoses EBA pingutusi järelevalveasutuste rahapesuvastaste 
kolleegiumide loomiseks, et leppida kokku ühises lähenemisviisis, mis hõlmab 
kooskõlastatud meetmeid, teabe jagamist ja riskihindamist;

34. võtab teadmiseks krüptovarade esilekerkimise ja rõhutab nende arengu jälgimise 
tähtsust ning stabiilsusrahast rahapoliitilisele suveräänsusele tulenevaid ohte; tunnustab 
keskpankade, muude asutuste ja organisatsioonide teostatavat krüptovarade järelevalvet; 
rõhutab vajadust selgete ja järjepidevate suuniste järele ELi tasandil seoses praeguste 
regulatiivsete ja usaldatavusnõuetega seotud protsessidega, millega edendatakse 
innovatsiooni suurendamist, tagatakse finantsstabiilsus ja säilitatakse tarbijakaitse ; 
väljendab sellega seoses heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, mille 
eesmärk on parandada õiguskindlust krüptovara regulatiivsel käsitlemisel;



35. tervitab komisjonis 19. jaanuaril 2021. aastal vastu võetud teatist „ELi majandus- ja 
finantssüsteem: avatuse, tugevuse ja vastupidavuse edendamine“, milles esitatakse 
terviklik strateegia Euroopa avatud strateegilise autonoomia tugevdamiseks 
makromajanduse ja rahanduse valdkonnas; kiidab eelkõige heaks komisjoni esitatud 
põhimeetmed euro ülemaailmse kasutamise edendamiseks;

o
o   o

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


