
RR\1031563BG.doc PE536.021v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Документ за разглеждане в заседание

A8-0001/2014

14.7.2014

*
ДОКЛАД
относно предложението за решение на Съвета относно приемането на 
еврото от Литва на 1 януари 2015 г.
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Вернер Ланген



PE536.021v02-00 2/14 RR\1031563BG.doc

BG

PR_NLE-CN_art55app

Легенда на използваните знаци

* Процес на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват (например: 
„АБВГ“). Заместванията се обозначават, като се посочва с получер 
курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от 
Литва на 1 януари 2015 г.
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0324),

– като взе предвид член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-
0026/2014),

– като взе предвид доклада на Комисията за конвергенцията за 2014 г. 
(COM(2014)0326) и доклада на Европейската централна банка за конвергенцията 
от юни 2014 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно разширяването на 
еврозоната1,

– като взе предвид своята резолюция от 20 юни 2007 г. относно подобряване на 
метода за консултиране с Парламента при процедури, свързани с разширяването 
на еврозоната2,

– като взе предвид член 100 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-
0001/2014),

A. като има предвид, че през 2006 г. Литва предприе първи опит за приемане на 
еврото, че на 25 февруари 2013 г. правителството на Литва взе решение да се 
стреми към приемане на еврото на 1 януари 2015 г., както и че на 17 април 2014 г. 
парламентът на Литва (Сейм) прие с голямо мнозинство закона за присъединяване 
на Литва към еврозоната;

Б. като има предвид, че правните предпоставки за присъединяването към еврозоната 
са установени в член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) и в Протокол № 13 относно критериите за конвергенция и че за 
присъединяване към еврозоната е необходимо да бъдат изпълнени следните 
четири критерия за конвергенция: постигане във висока степен на ценова 
стабилност, устойчивост на държавната финансова позиция, спазване в нормални 
граници на отклонение, в съответствие с предвиденото от Механизма на 

1 OВ C 298E, 8.12.2006 г., стр. 249.
2 OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 251.
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обменните курсове на Европейската парична система и трайност на сближаването, 
постигнато от държавата членка и от нейното участие в Механизма на обменните 
курсове, което намира отражение в размера на лихвените проценти в дългосрочен 
аспект;

В. като има предвид, че на своето заседание на 7 април 2014 г. комисията по 
икономически и парични въпроси към седмия Европейския парламент прие с 
голямо мнозинство доклада за приемането на еврото в Литва и с това подкрепи 
присъединяването на Литва към еврозоната;

Г. като има предвид, че съгласно публикувания на 4 юни 2014 г. доклад за 
конвергенцията на Европейската централна банка Литва изпълнява всички 
критерии за конвергенция;

Д. като има предвид, че еврото е валутата на Съюза и че по принцип всички държави 
членки, които изпълняват критериите за конвергенция, трябва да се присъединят 
към еврозоната, като само Дания и Обединеното кралство са освободени от това 
задължение;

1. одобрява предложението на Комисията;

2. подкрепя приемането на еврото от Литва на 1 януари 2015 г.;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. приветства факта, че съгласно доклада за конвергенцията средният размер на 
инфлацията, измерена в Литва през едногодишния период до април 2014 г., 
възлиза на 0,6% и с това страната изпълнява този критерий за конвергенция;

5. приветства факта, че съгласно доклада за конвергенцията през референтната 
2013 г. бюджетният дефицит на Литва е в размер на 21,1%, а държавният дълг на 
страната възлиза на 39,4% от брутния вътрешен продукт и с това тя изпълнява 
този критерий за конвергенция;

6. приветства факта, че съгласно доклада за конвергенцията при обменния курс 
между литас и евро през двегодишния период на оценяване не се установява 
напрежение и с това Литва изпълнява този критерий за конвергенция;

7. приветства факта, че съгласно доклада за конвергенцията през референтния 
период от май 2013 г. до април 2014 г. средната стойност на дългосрочните 
лихвени проценти в Литва е средно 3,6% и с това Литва изпълнява този критерий 
за конвергенция;

8. приветства факта, че съгласно доклада за конвергенцията законодателството в 
Литва съответства напълно на изискванията, посочени в член 131 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз;

9. във връзка с това приветства по-специално съвместимостта на закона за 
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централната банка на Литва (Lietuvos bankas) с принципа на независимост на 
централните банки, определен в член 131 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и отразен в член 7 от устава на Европейската система на 
централните банки и на Европейската централна банка;

10. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

11. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, 
Комисията, Европейската централна банка, Еврогрупата и правителствата на 
държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Литва имаше желание да приеме еврото още на 1 януари 2007 г. Този план беше 
осуетен обаче през 2006 г. от прекомерно високото равнище на инфлацията в Литва. От 
тогава държавата претърпя развитие и предприе големи усилия, за да изпълни 
предпоставките за приемане на еврото. На 25 февруари 2013 г. правителството на Литва 
взе решение да се стреми към приемане на еврото на 1 януари 2015 г.

Правните предпоставки за присъединяване към еврозоната са посочени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и в Протокол № 13 относно 
критериите за конвергенция.

Литва се числи към страните с дерогация по отношение на приемането на еврото. Поне 
веднъж на всеки две години или по искане на държава членка с дерогация Комисията и 
Европейската централна банка са задължени да докладват на Съвета относно 
напредъка, постигнат от държавите членки с дерогация в изпълнението на техните 
задължения във връзка с постигането на икономическия и паричен съюз. Докладът за 
конвергенцията съгласно член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) беше публикуван през юни 2014 г. В този доклад за 
конвергенцията се потвърждава, че Литва изпълнява критериите за конвергенция. 

Член 140, параграф 2 от ДФЕС гласи, че въз основа на докладите от Комисията и ЕЦБ и 
след консултации с Европейския парламент Съветът, по предложение на Комисията, 
решава с квалифицирано мнозинство кои държави членки с дерогация изпълняват 
условията, на основата на критериите, определени в член 140, параграф 1 от ДФЕС, и 
отменя дерогациите на съответните държави членки.

Европейският парламент извършва проучване и излиза със становище по 
законодателното предложение, преди Европейският съвет да вземе решение по 
отношение на приемането. Поради изборите за Европейски парламент през май 2014 г., 
през настоящата година този процес е изправен пред особени предизвикателства по 
отношение на времето, тъй като от една страна на съответната държава членка (Литва) 
трябва да бъдат предоставени 6 месеца, за да се подготви за приемане на еврото, а от 
друга страна новият Европейския парламент предстои да проведе своето учредително 
заседание едва на 1 юли 2014 г. 

Предвид на това предизвикателство Парламентът ще подкрепи бързото вземане на 
решение. Ето защо комисията по икономически и парични въпроси и докладчикът 
започнаха работата си още по време на предходния парламентарен мандат с цел да 
предоставят на конституиращия се през юли 2014 г. Парламент предварителна 
политическа, макар и правно необвързваща препоръка. Преди приемането на 
неформалния доклад през март 2014 г. бяха проведени изслушвания на органите на 
Литва (министъра на финансите и директора на централната банка), както и на 
Комисията. 

Парламентът трябва да приключи приложимата съгласно Договора процедура на 
консултация през юли 2014 г., за да бъде въведено еврото от 1 януари 2015 г. 
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Следователно новоизбраният Парламент ще трябва да приеме своята позиция в рамките 
на вече прилаганата извънредна процедура. 

По отношение на критериите за сближаване съгласно член 140, параграф 1 от ДФЕС 
докладчикът отбелязва:

1. Съгласуваност на националното законодателство с членове 130 и 131 и с 
устава на ЕЦБ 

Съвместимостта със съответните правни норми на ДФЕС (членове 123, 124 и 130) и с 
устава на Европейската система на централните банки (членове 7, 12.1, 14.2, 14.3 и 37) 
трябва да е налице.

На 23 януари 2014 г. парламентът на Литва (Сейм) прие изменения на редица закони, 
които позволяват на централната банка на Литва да разполага свободно с активите си и 
които изменят правомощията на националния одитен орган при извършване на одит на 
централната банка. Измененията предвиждат всички активи в баланса на централната 
банка, включително недвижимото имущество, да бъдат собственост на централната 
банка и централната банка да може да разполага свободно с тях. Съгласно 
съществуващите правни разпоредби активите са собственост на държавата и само се 
управляват от централната банка на доверителна основа. Приетата правна позиция и 
разпоредбите по отношение на съвместимостта с член 130 и член 131, както и с устава 
на ЕЦБ ще трябва да бъдат разгледани още веднъж с приемане на еврото.

Разискванията в Парламента на Литва (Сейм) относно проектозакона за приемане на 
еврото започнаха през пролетта (март 2014 г.). Проектозаконът определя процедурата 
за подготовката за приемане на еврото, смяната на литас с евро, отмяната на 
националната валута, както и други практически аспекти, свързани с приемането на 
еврото. Законът беше приет през април 2014 г. с голямо мнозинство. С това са 
изпълнени и тези правни предпоставки.

2. Постигане във висока степен на ценова стабилност

През референтния период от май 2013 г. до април 2014 г. измереният чрез 
хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) среден размер на 
инфлацията за период от 12 месеца възлиза в Литва на 0,6% и е съответно под 
референтната стойност от 1,7%. Референтната стойност е изчислена въз основа на трите 
държави членки с най-добри показатели, в случая Латвия, Португалия и Ирландия. 
Гърция, България и Кипър не бяха взети предвид при изчисленията, тъй като 
представляват изключение. Очаква се провеждането на разумна фискална политика да 
спомогне за дългосрочно запазване на устойчивото равнище на стабилност на цените.

3. Устойчивост на държавната финансова позиция

Докладът за конвергенцията за 2014 г. (от юни 2014 г.) показва, че през референтната 
2013 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет на Литва е възлизал на 2,1% от 
БВП (референтна стойност 3,0%), като според Комисията тенденцията е към по-
нататъшен спад. Съотношението на брутния дълг спрямо БВП, което е 39,4% от БВП, 
също така е значително под референтната стойност от 60%. От 21 юни 2013 г. Литва 
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вече не е обект на процедура за прекомерен държавен дефицит. Въпреки това в 
началото на юни 2014 г. Комисията предложи Съветът да отправи в началото на юли (в 
рамките на редовно издаваните специфични за държавата препоръки) препоръката към 
Литва, наред с другото „да подсили бюджетните мерки за 2014 г. в светлината на 
нарастването на разходите, които надхвърлят целевия показател, и нововъзникналата 
разлика от 0,3% от БВП по отношение на структурната корекция, основана на 
прогнозата на Комисията от пролетта на 2014 г., което е индикация за наличието на 
риск от значително отклонение спрямо изискванията на Пакта за стабилност и растеж. 
През 2015 г. да засили бюджетната стратегия, за да се гарантира изискваната корекция 
от 0,5% от БВП за постигане на средносрочната цел.“ 

4. Придържане към нормални граници на колебания в съответствие с 
валутния механизъм (ERM II) на Европейската парична система най-малко 
през последните две години

Литовската валута – литас, се присъедини към валутния механизъм (ERM II) на 28 юни 
2004 г.; централният курс е 3,45280 спрямо еврото, а поради режима на валутен борд 
възможните стандартни маржове от ± 15% не са използвани и не се наблюдават 
колебания в курса. При присъединяването към валутния механизъм ІІ органите на 
страната се задължиха едностранно да запазят съществуващия тогава режим на валутен 
борд и при валутния механизъм. При режим на валутен борд валутните резерви се 
превръщат в ключов фактор, тъй като те укрепват доверието във валутния борд. И в 
това отношение в Литва не се наблюдават проблеми. С това този критерий е изпълнен.

5. Трайност на конвергенцията, която се изразява в размера на дългосрочните 
лихвени проценти

Развитието на дългосрочните лихвени проценти се оценява въз основа на пазарната 
доходност на вторичните пазари на единична държавна облигация с остатъчен падеж 
близо 10 години като референтен показател. Съгласно последния доклад за 
конвергенцията още през 2012 г. дългосрочните номинални лихвени проценти са били в 
рамките на допустимите граници и са изпълнявали съответните критерии за 
конвергенция.

Докладът за конвергенцията за 2014 г. показва, че през референтния период от май 
2013 г. до април 2014 г. средният размер за период от 12 месеца за Литва е 3,6% и е 
съответно под референтната стойност от 6,2%, която се изчислява въз основа на същите 
държави, както при критерия за стабилност на цените, т.е. Латвия, Португалия и 
Ирландия.

6. Финансова стабилност

През септември 2013 г. Международният валутен фонд (МВФ) отбеляза, че литовската 
финансова система е ликвидна и добре капитализирана. Скандинавските банки 
продължават да доминират в литовския финансов сектор и пазарният им дял възлиза на 
90%. Според най-новите данни на литовската централна банка нивото на ликвидност в 
Литва междувременно бележи лек спад със стойност от 38,3% (през третото тримесечие 
на 2013 г.), броят на необслужваните кредити в страната намалява и съотношението на 
заемите към депозитите бележи спад.
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Европейската комисия призова Литва да посвети повече внимание на достатъчното 
предлагане на кредити за малки и средни предприятия. Литва трябва също така да 
продължава да подкрепя насърчаването на инвестициите и растежа, тъй като през 
2012 г. не се наблюдава растеж на кредитите поради слабото съотношение на търсене и 
предлагане.

7. Енергийният сектор като особено предизвикателство

Литва се отличава с висока енергийна зависимост:

- Тя е една от държавите от ЕС с най-застрашена сигурност на енергийните доставки. 

- При нефта и газта е налице пълна зависимост от един-единствен чуждестранен 
доставчик (руския държавен доставчик Газпром); липсват свързващи тръбопроводи с 
други държави – членки на ЕС.

- Преди всичко делът на газта силно е нараснал, за да компенсира наложеното от ЕС 
извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в Игналина.

- Енергийната интензивност на Литва е сравнително висока за ЕС, макар да е постигнат 
напредък в това отношение;

- В потребителската кошница на литовския потребител цените за енергия играят 
изключително голяма роля.

Литовското президентство докладва на 8 февруари 2014 г., че се започва с отделянето 
на собствеността в газовия сектор (в съответствие с третия енергиен пакет ЕС). Планът 
на литовското правителство е до ноември Газпром да се оттегли от оператора на 
газопреносната мрежа Амбер Грид; понастоящем делът на Газпром в него е 37%. Освен 
това E.ON ще подкрепи съдебната процедура на енергийното предприятие Лиетувос 
Дуйос (E.ON притежава в него дялове в размер на 38,9%) срещу Газпром относно 
монополни пазарни практики.

Литовското правителство съзнава енергийните проблеми на страната и полага усилия 
да се справи с тях чрез положена върху широка основа „национална стратегия за 
енергийна независимост“.  Тази стратегия обхваща периода до 2020 г. и предвижда 
разнообразни мерки в областта на електроенергията, газта и нефта, наред с другото 
разширяването на използването на енергия от възобновяеми източници, изграждането 
на нова ядрена централа, нови електропреносни и газопреносни мрежи със съседни 
държави и изграждането на терминал за втечнен газ.

8. Обществено мнение и политически дискусии

През май 2013 г. над половината – 52% – от запитаните литовски граждани (1029) са 
изразили мнение против присъединяването на Литва към еврозоната, 40% са „за“, а 8% 
се колебаят. Остава да се надяваме, че ясната цел на литовското правителство да 
приеме еврото на 1 януари 2015 г. ще доведе до нарастване на одобрението. На 17 
април 2014 г. парламентът на Литва (Сейм) прие закона за приемане на еврото в Литва. 
87 членове на парламента гласуваха „за“ законопроекта, 7 членове гласуваха „против“ 
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и 13 бяха въздържалите се. Този резултат показва ясното одобрение на еврото от страна 
на литовските партии.
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