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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönottamisesta Liettuassa 
1 päivänä tammikuuta 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0324),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0026/2014),

– ottaa huomioon komission kertomuksen lähentymiskehityksen arvioinnista 2014 
(COM(2014)0326) sekä kesäkuussa 2014 julkistetun Euroopan keskuspankin 
lähentymiskertomuksen,

 ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman euroalueen 
laajentumisesta1,

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman parlamentin 
kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0001/2014),

A. ottaa huomioon, että Liettuan ensimmäinen yritys ottaa euro käyttöön oli vuonna 2006, 
että Liettuan hallitus päätti 25. helmikuuta 2013 asettaa tavoitteeksi euron käyttöönoton 
1. tammikuuta 2015 ja että Liettuan parlamentti (Seimas) hyväksyi 17. huhtikuuta 2014 
Liettuan euroon liittymistä koskevan lain suurella enemmistöllä;

B. ottaa huomioon, että euroalueeseen liittymisen oikeudelliset edellytykset on vahvistettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artiklassa ja 
lähentymisperusteista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 13 ja seuraavien neljän 
lähentymisperusteen on täytyttävä: hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen, 
kestävä julkistalouden tilanne, valuuttakurssimekanismissa määrättyjen tavanomaisten 
vaihteluvälien noudattaminen sekä jäsenvaltion saavuttaman lähentymisen ja 
jäsenvaltion Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin osallistumisen 
pysyvyys, sellaisena kuin se ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa;

C. ottaa huomioon, että seitsemännellä vaalikaudella Euroopan parlamentin talous- ja raha-
asioiden valiokunta hyväksyi mietinnön euron käyttöönottamisesta Liettuassa suurella 

1 EUVL C 298E, 8.12.2006, s. 249.
2 EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 251.
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enemmistöllä kokouksessaan 7. huhtikuuta 2014 ja näin kannatti euron 
käyttöönottamista Liettuassa;

D. ottaa huomioon, että 4. kesäkuuta 2014 julkistetun Euroopan keskuspankin 
lähentymiskertomuksen mukaan Liettua täyttää kaikki lähentymisperusteet;

E. ottaa huomioon, että euro on unionin valuutta ja että kaikkien jäsenvaltioiden, jotka 
täyttävät lähentymisperusteet, on periaatteessa liityttävä euroon ja että vain Tanska ja 
Yhdistynyt kuningaskunta on vapautettu tästä velvollisuudesta;

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. kannattaa euron käyttöönottamista Liettuassa 1. tammikuuta 2015;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pitää myönteisenä, että lähentymiskertomuksen mukaan Liettuan keskimääräinen 
inflaatio oli huhtikuussa 2014 päättyneen vuoden aikana 0,6 prosenttia ja että Liettua 
täyttää siten tämän lähentymisperusteen;

5. pitää myönteisenä, että lähentymiskertomuksen mukaan viitevuonna 2013 Liettuan 
julkisen talouden alijäämä oli 2,1 prosenttia ja julkinen velka 39,4 prosenttia suhteessa 
BKT:hen ja että Liettua täyttää siten tämän lähentymisperusteen;

6. pitää myönteisenä, että lähentymiskertomuksen mukaan litin ja euron välisessä 
vaihtokurssissa ei ole ollut havaittavissa jännitteitä kaksivuotisen arviointijakson aikana 
ja että Liettua täyttää siten tämän lähentymisperusteen;

7. pitää myönteisenä, että lähentymiskertomuksen mukaan viiteajanjaksolla toukokuusta 
2013 huhtikuuhun 2014 keskimääräinen pitkän aikavälin nimelliskorko Liettuassa oli 
3,6 prosenttia ja että Liettua täyttää siten korkokantojen tason pysyvyyttä koskevan 
lähentymisperusteen;

8. pitää myönteisenä, että lähentymiskertomuksen mukaan Liettuan lainsäädäntö on 
kaikilta osin sopusoinnussa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
131 artiklan kanssa;

9. pitää sen vuoksi myönteisenä erityisesti, että Liettuan keskuspankkia koskeva 
lainsäädäntö on yhdenmukainen keskuspankin riippumattomuutta koskevan periaatteen 
kanssa, josta on määrätty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
131 artiklassa ja joka sisältyy Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 
keskuspankin perussäännön 7 artiklaan;

10. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

11. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan keskuspankille, euroryhmälle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Liettua halusi ottaa euron käyttöön jo 1. tammikuuta 2007, mutta suunnitelma kariutui 
vuonna 2006 Liettuan liian korkeaan inflaatioon. Tämän jälkeen maa on kuitenkin kehittynyt 
edelleen ja ponnistellut merkittävästi täyttääkseen euron käyttöönoton edellytykset. Liettuan 
hallitus päätti 25. helmikuuta 2013 asettaa tavoitteeksi euron käyttöönoton 1. tammikuuta 
2015.

Euroalueeseen liittymisen oikeudelliset edellytykset on vahvistettu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja lähentymisperusteista tehdyssä pöytäkirjassa 
N:o 13.

Liettua kuuluu jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, kun on kyse euron käyttöönotosta. 
Euroopan keskuspankin (EKP) ja komission on vähintään joka toinen vuosi tai sellaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus, annettava neuvostolle kertomus niiden 
jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen 
liittyvien velvollisuuksiensa täyttämisessä. SEUT-sopimuksen 140 artiklan 1 kohdan 
mukainen lähentymiskertomus julkistettiin 1. kesäkuuta 2014. Lähentymiskertomuksessa 
vahvistetaan, että Liettua täyttää Maastrichtin kriteerit.

SEUT-sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto, komission ja EKP:n kertomusten 
perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan, päättää määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta, mitkä niistä jäsenvaltioista, joita koskee poikkeus, täyttävät vaadittavat 
edellytykset 140 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen arviointiperusteiden perusteella ja kumoaa 
poikkeukset noiden jäsenvaltioiden osalta.

Euroopan parlamentti tarkastelee lainsäädäntöehdotusta ja antaa siitä lausunnon, ennen kuin 
Eurooppa-neuvosto päättää sen hyväksymisestä. Tänä vuonna tämän prosessin aikataulu on 
toukokuussa 2014 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien vuoksi erityisen haasteellinen, 
koska kyseiselle jäsenvaltiolle (Liettualle) on toisaalta annettava kuusi kuukautta aikaa 
valmistautua tehokkaasti euron käyttöönottoon, mutta toisaalta Euroopan parlamentti 
kokoontuu järjestäytymisistuntoonsa vasta 1. heinäkuuta 2014.

Edellä kuvattujen haasteiden vuoksi parlamentti kannattaa nopeaa päätöksentekoa. Tästä 
syystä talous- ja raha-asioiden valiokunta ja esittelijä aloittivat työnsä jo viime vaalikauden 
aikana voidakseen antaa heinäkuussa 2014 järjestäytyvälle parlamentille alustavan poliittisen, 
vaikkakaan ei vielä sitovan, suosituksen. Ennen kuin epävirallinen mietintö hyväksyttiin, 
maaliskuussa 2014 kuultiin Liettuan viranomaisia (valtiovarainministeriä ja keskuspankin 
pääjohtajaa) sekä komissiota.

Uuden parlamentin on sitten hyväksyttävä tämä perussopimuksiin perustuva 
kuulemismenettely vielä heinäkuussa 2014, jotta euro voitaisiin ottaa Liettuassa käyttöön 
1. tammikuuta 2015. Toimikautensa aloittavan parlamentin on siksi hyväksyttävä kantansa jo 
tätä ennen kiireellisessä menettelyssä.

SEUT-sopimuksen 140 artiklan 1 kohdan mukaisista lähentymisperusteista esittelijä esittää 
seuraavat huomiot:
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1. Kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus SEUT-sopimuksen 130 ja 131 artiklan 
sekä EKP:n perussäännön kanssa

Kansallisen lainsäädännön on oltava sopusoinnussa seuraavien SEUT-sopimuksen määräysten 
(123, 124 ja 130 artikla) sekä EKPJ:n perussäännön (7 artiklan, 12 artiklan 1 kohdan, 
14 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 37 artiklan) kanssa.

Liettuan parlamentti (Seimas) hyväksyi 23. tammikuuta 2014 useisiin lakeihin tarkistuksia, 
joiden nojalla Liettuan keskuspankki voi vapaasti käyttää omaisuuttaan ja kansallisten 
tarkastuselinten valtuuksia keskuspankin valvontaan voidaan muuttaa. Tarkistetuissa 
säädöksissä säädetään, että kaikki keskuspankin taseeseen sisältyvät varat, kiinteistöt mukaan 
luettuina, kuuluvat keskuspankille (ovat sen omaisuutta) ja että keskuspankki voi käyttää niitä 
vapaasti. Nykyisten säädösten mukaan nämä varat ovat valtion omaisuutta ja keskuspankille 
on uskottu vain niiden hallinnointi. Valittu oikeusperusta sekä yhteensopivuutta 
SEUT-sopimuksen 130 ja 131 artiklan sekä EKP:n perussäännön kanssa koskevat määräykset 
on euron käyttöönoton yhteydessä tarkistettava.

Seimas ryhtyi keskustelemaan euron käyttöönottoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta 
keväällä (maaliskuussa 2014). Ehdotuksessa säädetään menettelystä euron käyttöönoton 
valmistelemiseksi, litin vaihtamiseksi euroon ja kansallisen valuutan lakkauttamiseksi sekä 
muista euron käyttöönottoon liittyvistä käytännön seikoista. Laki hyväksyttiin huhtikuussa 
2014 suurella enemmistöllä. Siten myös nämä oikeudelliset edellytykset täyttyvät.

2. Hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen

Keskimääräinen vuotuinen inflaatio, jota mitataan yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä 
(YKHI-inflaatio), oli viiteajanjaksona toukokuusta 2013 huhtikuuhun 2014 Liettuassa 
0,6 prosenttia eli reilusti 1,7 prosentin viitearvon alapuolella. Viitearvo laskettiin kolmen 
parhaiten sijoittuneen jäsenvaltion perusteella, jotka tässä tapauksessa olivat Latvia, Portugali 
ja Irlanti. Kreikkaa, Bulgariaa ja Kyprosta ei ”poikkeustapauksina” otettu laskuissa huomioon. 
Hintojen vakaus voitaneen säilyttää kestävästi harjoittamalla varovaista finanssipolitiikkaa.

3. Kestävä julkistalouden tilanne

Lähentymiskertomuksesta (kesäkuulta 2014) käy ilmi, että Liettuan julkisen talouden alijäämä 
viitevuonna 2013 oli 2,1 prosenttia BKT:stä (viitearvo 3,0 prosenttia), ja komissio arvioi sen 
laskevan edelleen. Bruttovelkasuhde BKT:stä (39,4 prosenttia) on niin ikään selvästi alle 
viitearvon (60 prosenttia). Liettua ei enää 21. kesäkuuta 2013 lähtien ole liiallisia alijäämiä 
koskevassa menettelyssä. Komissio ehdotti kuitenkin kesäkuun 2014 alussa, että neuvosto 
suosittaisi (säännöllisten maakohtaisten suositustensa yhteydessä) kesäkuun alussa, että 
Liettua toteuttaa toimia, joilla se ”vahvistaa julkisen talouden toimenpiteitä vuodeksi 2014, 
kun otetaan huomioon vertailuarvoa suurempi menojen kasvu ja se, että komission yksiköiden 
kevään 2014 talousennusteen mukaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion 
vaatimuksiin nähden on rakenteellisten toimenpiteiden osalta muodostumassa ero, jonka 
suuruus on 0,3 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä kertoo merkittävän poikkeaman riskistä; 
vahvistaa vuonna 2015 julkisen talouden strategiaa huolehtiakseen siitä, että eteneminen kohti 
keskipitkän aikavälin tavoitetta on vaadittu 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen”.
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4. Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismissa (ERM II) määrättyjen 
tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan

Liettuan valuutta liti liittyi valuuttakurssimekanismiin (ERM II) 28. kesäkuuta 2004. Litin 
vaihtokurssi suhteessa euroon on 3,45280, eikä mahdollisia tavanomaisia vaihteluvälejä 
(± 15 prosenttia) ole valuuttakatejärjestelmän vuoksi hyödynnetty eikä vaihteluja havaittu. 
Liettuan liittyessä ERM II:een viranomaiset sitoutuivat yksipuolisesti säilyttämään 
valuuttakatejärjestelmän myös valuuttakurssimekanismissa. Valuuttakatejärjestelmässä 
valuuttavarannoista tulee merkittäviä, koska ne lisäävät sen uskottavuutta. Tässäkään 
suhteessa Liettuassa ei ole havaittavissa ongelmia, ja se täyttää siten myös tämän 
lähentymisperusteen.

5. Lähentymisen kestävyys sellaisena kuin se ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen 
tasossa

Pitkän aikavälin korkokantojen kehitys arvioidaan tietyn, noin kymmenen vuoden kuluttua 
erääntyvän valtionobligaation jälkimarkkinoilla tuottaman koron perusteella. Pitkän aikavälin 
nimelliskorkokannat olivat jo viime lähentymiskertomuksessa vuonna 2012 hyväksyttävällä 
tasolla ja täyttivät siten niitä koskevat lähentymisperusteet.

Vuoden 2014 lähentymiskertomuksesta ilmenee, että Liettuan vuotuinen keskimääräinen arvo 
viiteajanjaksona toukokuusta 2013 huhtikuuhun 2014 oli 3,6 prosenttia ja siten alle viitearvon 
(6,2 prosenttia), joka lasketaan samojen jäsenvaltioiden (Latvia, Portugali ja Irlanti) 
perusteella kuin hintojen vakautta koskeva viitearvo.

6. Rahoitusvakaus

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) totesi syyskuussa 2013, että Liettuan 
rahoitusjärjestelmä on maksukykyinen ja hyvin pääomitettu. Liettuan rahoitusalaa hallitsevat 
edelleen skandinaaviset pankit, ja niiden osuus markkinoista on noin 90 prosenttia. Liettuan 
maksukykyisyysaste 38,3 prosenttia (vuoden 2013 kolmas neljännes) on maan keskuspankin 
uusimpien tietojen mukaan hienoisessa laskussa, ja epävarmojen saatavien määrä on 
vähenemässä sekä laina-talletussuhde pienenemässä.

Komissio on kehottanut Liettuaa kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että pienille ja 
keskisuurille yrityksille on tarjolla riittävästi lainoja. Liettuan on myös edelleen edistettävä 
investointeja ja kasvua, koska luotonanto ei vuonna 2012 kasvanut tarjonnan ja kysynnän 
heikon suhteen takia.

7. Energia-ala erityisenä haasteena

Liettuan erityispiirteisiin kuuluu suuri energiariippuvuus.

– Se on yksi niistä EU:n jäsenvaltioista, joiden energiavarmuus on uhanalaisinta.

– Liettuan öljyn- ja kaasunsaanti on täysin riippuvaista yhdestä ainoasta ulkomaisesta 
toimittajasta (venäläisestä valtiollisesta kaasuntoimittajasta Gazpromista). Liettualla ei 
ole yhteenliitäntöjä muiden maiden kanssa.
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– Erityisesti kaasun osuus on kasvanut merkittävästi, koska sillä on pyritty korvaamaan 
EU:n vaatima Ignalinan ydinvoimalan lakkauttaminen.

– Liettuan energiaintensiteetti on melko korkea, vaikkakin edistystä on saavutettu.

– Energian osuus kuluttajien ostoskorista Liettuassa on keskimääräistä suurempi.

Liettuan presidentin kansliasta kerrottiin 8. helmikuuta 2014, että tuotantoa ja siirtoverkkojen 
omistusta ryhdyttäisiin eriyttämään Liettuan kaasualalla (EU:n kolmannen energiapaketin 
mukaisesti). Liettuan hallituksen suunnitelman mukaan Gazpromin pitäisi vetäytyä Amber 
Grid -kaasukonsernista marraskuuhun mennessä. Nykyisellään Gazpromin osuus tästä 
yrityksestä on 37 prosenttia. Lisäksi energiakonserni E.ON tukee Lietuvos Dujos -nimistä 
energia-alan yritystä (josta E.ON omistaa 38,9 prosenttia) oikeudenkäynnissä Gazpromin 
määrääviä markkinakäytäntöjä vastaan.

Liettuan hallitus on tietoinen maan energiaongelmista ja pyrkii ratkaisemaan ne laaja-alaisella 
”kansallisella energiariippumattomuusstrategialla”. Tämä strategia ulottuu vuoteen 2020 asti 
ja sisältää monenlaisia sähköä, kaasua ja öljyä koskevia toimia, joista voidaan mainita 
uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, uuden ydinvoimalan rakentaminen, uusien 
sähkö- ja kaasuverkkojen rakentaminen rajanaapureiden kanssa ja nesteytetyn maakaasun 
terminaalit.

8. Yleinen mielipide ja poliittiset keskustelut

Yli puolet (52 prosenttia) haastatelluista liettualaisista (1 029) vastusti toukokuussa 2013 
Liettuan liittymistä euroalueeseen, 40 prosenttia kannatti sitä ja 8 prosenttia ei osannut sanoa 
kantaansa. On toivottavaa, että Liettuan hallituksen selkeä tavoite ottaa euro käyttöön 
1. tammikuuta 2015 lisää liittymisen kannatusta. Liettuan parlamentti (Seimas) hyväksyi 
17. huhtikuuta 2014 euron käyttöönottoa Liettuassa koskevan lain. Lakiesityksen puolesta 
äänesti 87, vastaan 7 ja tyhjää 13 kansanedustajaa. Äänestystulos osoittaa, että maan puolueet 
ovat selvästi euron kannalla.
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