
O. mając na uwadze, że we wzmocnionej współpracy będą przestrzegane uprawnienia, kompetencje 
i obowiązki nieuczestniczących w niej państw członkowskich, o ile zachowają one swoje przepisy 
prawa międzynarodowego prywatnego obowiązujące w tej dziedzinie; mając na uwadze, że między 
państwami członkowskimi uczestniczącymi i nieuczestniczącymi nie ma umów międzynarodowych, 
które zostałyby naruszone przez wzmocnioną współpracę, a omawiana współpraca nie będzie kolido
wała z konwencjami haskimi o odpowiedzialności rodzicielskiej i zobowiązaniach alimentacyjnych, 

P. mając na uwadze, że art. 328 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że 
wzmocniona współpraca musi w każdej chwili być otwarta dla wszystkich państw członkowskich, 
które chcą w niej uczestniczyć, 

Q. mając na uwadze, że art. 333 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umożliwia Radzie (a 
konkretnie tym członkom Rady, którzy reprezentują państwa członkowskie uczestniczące we wzmoc
nionej współpracy) przyjęcie decyzji o stanowieniu zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, a nie ze 
specjalną procedurą prawodawczą z art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w ramach której odbywają się jedynie konsultacje z Parlamentem, 

1. wyraża zgodę na projekt decyzji Rady; 

2. wzywa Radę do przyjęcia decyzji zgodnie z art. 333 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, zgodnie z którą jeżeli zostanie przedstawiony wniosek w sprawie rozporządzenia Rady wdrażającego 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji, Rada będzie stanowiła 
w zwykłej procedurze prawodawczej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. * 

P7_TA(2010)0217 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady o przyjęciu euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. 

(COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE)) 

(2011/C 236 E/43) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0239), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji o konwergencji za rok 2010 dotyczące Estonii (COM(2010)0238) 
oraz sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego o konwergencji z maja 2010 r., 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie rozszerzenia strefy euro ( 1 ), 

— mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europej
skiego Banku Centralnego za rok 2008 ( 2 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie 
euro w 2009 r. oraz finansów publicznych ( 3 ),
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— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 10 lat istnienia unii gospodarczej 
i walutowej – pierwsza dekada unii gospodarczej i walutowej oraz przyszłe wyzwania ( 1 ) (rezolucja 
w sprawie dziesięciolecia UGW), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ulepszenia metody konsultacji 
z Parlamentem w procedurach dotyczących rozszerzenia strefy euro ( 2 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zalecenia Europejskiego Banku 
Centralnego dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ( 3 ), 

— uwzględniając decyzję Rady 2003/223/WE z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10 ust. 2 
Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ( 4 ), 

— uwzględniając art. 140 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0131/2010), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0182/2010), 

A. mając na uwadze, że na podstawie art. 140 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa 
się, czy osiągnięty został wysoki poziom trwałej konwergencji, analizując, w jakim stopniu każde 
państwo członkowskie spełniło następujące kryteria: osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen; 
stabilna sytuacja finansów publicznych; poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzia
nych mechanizmem wymiany walut, trwały charakter konwergencji osiągniętej przez państwo człon
kowskie i jego udziału w mechanizmie wymiany walut europejskiego systemu walutowego, co odzwier
ciedla się w poziomach długoterminowych stóp procentowych, 

B. mając na uwadze, że Estonia spełniła kryteria z Maastricht zgodnie z art. 140 ust. 1 TFUE i dołączonym 
do niego i do Traktatu o Unii Europejskiej Protokołem nr 13 w sprawie kryteriów konwergencji, 

C. mając na uwadze, że sprawozdawca złożył wizytę w Estonii w celu dokonania oceny przygotowania 
tego kraju do wejścia do obszaru euro, 

D. mając na uwadze stwierdzenie Komisji, że EUROSTAT w ścisłej współpracy z estońskim urzędem 
statystycznym zbadał jakość wszystkich odnośnych danych przekazanych przez władze Estonii, 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. popiera przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011;
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3. zauważa, że ocena przeprowadzona przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny odbyła się 
w kontekście ogólnoświatowego kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, który wpłynął na 
perspektywy konwergencji nominalnej wielu innych państw członkowskich; 

4. zauważa, że Estonia spełniła te kryteria w wyniku zdecydowanych, wiarygodnych i stałych wysiłków 
rządu estońskiego i całego społeczeństwa; 

5. wyraża zaniepokojenie w związku z rozbieżnościami dotyczącymi stabilności inflacji 
w sprawozdaniach o konwergencji przedstawionych przez Komisję i EBC; 

6. zauważa, że sprawozdanie o konwergencji za 2010 r. przedstawione przez EBC określa, że dużym 
wyzwaniem będzie utrzymanie konwergencji pod względem inflacji po zakończeniu gospodarczych 
procesów dostosowawczych; 

7. wzywa rząd Estonii – w obliczu nierównowagi makroekonomicznej i zagrożenia stabilności cen 
w przyszłości – do utrzymywania ostrożnej polityki fiskalnej wraz ze strategiami ukierunkowanymi na 
ogólną stabilność kraju; 

8. wzywa państwa członkowskie do umożliwienia Komisji przeprowadzenia oceny zgodności 
z kryteriami z Maastricht na podstawie precyzyjnych, niezależnych, aktualnych i wiarygodnych danych 
wysokiej jakości; 

9. wzywa Komisję do przeprowadzenia symulacji skutków pakietu ratunkowego dla strefy euro na 
budżet Estonii po przystąpieniu przez to państwo do strefy euro, co spowoduje, że Estonia stanie się 
członkiem grupy zapewniającej fundusze ratunkowe; 

10. wzywa Komisję i EBC, by zalecając ostateczny kurs wymiany korony estońskiej, uwzględniły 
wszystkie aspekty; 

11. wzywa władze Estonii do przyśpieszenia praktycznych przygotowań zapewniających sprawne wpro
wadzenie euro; wzywa także rząd Estonii do dołożenia wszelkich starań, aby wprowadzenie euro nie zostało 
wykorzystane do ukrytego podnoszenia cen; 

12. wzywa Komisję i EBC do składania Parlamentowi sprawozdań na temat kroków rozważanych w celu 
zmniejszenia wzrostu cen aktywów w wyniku niskich stóp procentowych; 

13. zwraca się do Rady, jeżeli uzna ona za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, 
o poinformowanie go o tym fakcie; 

14. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Komisji, 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Eurogrupie i rządom państw członkowskich.
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