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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0324),

– s ohledem na čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C8-0026/2014),

– s ohledem na konvergenční zprávu Komise za rok 2014 (COM(2014)0326) a na 
konvergenční zprávu Evropské centrální banky z června 2014,

 s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o zlepšení způsobu konzultace 
Parlamentu v postupech týkajících se rozšíření eurozóny2,

– s ohledem na článek 100 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0000/2014),

A. vzhledem k tomu, že první pokus Litvy o zavedení eura v roce 2006 ztroskotal; 
vzhledem k tomu, že se litevská vláda dne 25. února 2013 usnesla, že bude usilovat 
o přijetí eura k 1. lednu 2015, a že dne 17. dubna 2014 přijal litevský parlament 
(Seimas) velkou většinou hlasů zákon o přistoupení Litvy k eurozóně;

B. vzhledem k tomu, že právní podmínky k přijetí eura jsou stanoveny v článku 140 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a v Protokolu č. 13 o konvergenčních 
kritériích, a vzhledem k tomu, že je třeba splnit následující čtyři konvergenční kritéria: 
dosažení vysokého stupně cenové stability, dlouhodobě udržitelný stav veřejných 
financí, dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem 
směnných kurzů Evropského měnového systému a stálost konvergence dosažené 
členským státem a jeho účast v mechanismu směnných kurzů, který se odráží 
v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb;

C. vzhledem k tomu, že během 7. volebního období Evropského parlamentu přijal 
Hospodářský a měnový výbor na schůzi konané dne 7. dubna 2014 zprávu o přijetí eura 
Litvou absolutní většinou hlasů, v níž zavedení eura v této zemi podpořil;

D. vzhledem k tomu, že podle konvergenční zprávy, kterou dne 4. června 2014 zveřejnila 
Evropská centrální banka, splňuje Litva všechna konvergenční kritéria;

1 Úř. věst. C 298E, 8.12.2006, s. 249.
2 Úř. věst. C 146E , 12.6.2008, s. 251.
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E. vzhledem k tomu, že euro je měnou Unie a že v zásadě všechny členské státy, které 
splňují konvergenční kritéria, jsou povinny euro přijmout a že z této povinnosti mají 
výjimku pouze Dánsko a Spojené království;

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. doporučuje, aby Litva k 1. lednu 2015 přijala euro;

4. vítá, že podle konvergenční zprávy, která se vztahuje na období jednoho roku končící 
dubnem 2014, činila průměrná míra inflace v Litvě 0,6 %, čímž Litva splnila toto 
konvergenční kritérium;

5. s uspokojením konstatuje, že podle konvergenční zprávy za referenční rok 2013 činil 
rozpočtový schodek 2,1 % a míra zadlužení 39,4 % hrubého domácího produktu, čímž 
Litva splnila dané konvergenční kritérium;

6. vítá, že podle konvergenční zprávy není směnný kurz litevského litasu vůči euru 
vystaven žádným tlakům, a Litva tak splňuje i toto konvergenční kritérium;

7. s uspokojením bere na vědomí, že se v konvergenční zprávě uvádí, že v referenčním 
období od května 2013 do dubna 2014 dosahovaly dlouhodobé úrokové sazby průměrně 
3,6 %, a Litva tak splňuje i toto konvergenční kritérium;

8. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

9. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, Evropské 
centrální bance, Euroskupině a vládám členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Litva si přála zavést euro již k 1. lednu 2007. Její plán však ztroskotal na vysoké inflaci. Litva 
mezitím dosáhla pokroků a vyvinula značné úsilí, aby splnila podmínky k přijetí eura. Dne 
25. února 2013 litavská vláda rozhodla, že bude usilovat o zavedení eura k 1. lednu 2015.

Právní podmínky k přijetí eura jsou stanoveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie 
(SFEU) a v Protokolu č. 13 o konvergenčních kritériích.

Litva je jednou ze zemí, jimž byla v souvislosti s přijetím eura přiznána výjimka. Evropská 
centrální banka (ECB) a Komise musí alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského 
státu, na nějž se vztahuje výjimka, podávat Radě zprávu o pokroku dosaženém těmito 
členskými státy při plnění závazků, které přijaly v souvislosti s uskutečňováním hospodářské 
a měnové unie. Konvergenční zpráva vypracovaná podle čl. 140 odst. 1 SFEU byla 
zveřejněna v červnu 2014. Zpráva potvrzuje, že Litva splňuje maastrichtská kritéria. 

Podle čl. 140 odst. 2 SFEU rozhoduje Rada na základě zpráv Komise a ECB a po konzultaci 
s Evropským parlamentem na návrh Komise kvalifikovanou většinou o tom, které členské 
státy, na něž se vztahuje výjimka, splňují podmínky vyplývající z kritérií uvedených 
v odstavci 1, a tím výjimku pro dotčený členský stát zruší.

Předtím než Evropská rada přijme rozhodnutí o přijetí země do eurozóny, přezkoumá 
legislativní návrh Evropský parlament a vydá k němu stanovisko. V letošním roce je tento 
proces kvůli evropským volbám v květnu 2014 velmi časově náročný, protože dotčenému 
členskému státu (Litvě) je třeba poskytnout šest měsíců na to, aby se mohl účinně připravit na 
přijetí eura, avšak ustavující zasedání Evropského parlamentu proběhne až 1. července 2014. 

Vzhledem k těmto okolnostem bude Parlament podporovat rychlé přijetí rozhodnutí. Výbor 
ECON a jeho zpravodaj proto s prací započali již v předchozím volebním období, aby 
Parlamentu, jenž v novém složení poprvé zasedne v červenci 2014, poskytli předběžné, i když 
právně nezávazné politické doporučení. Před přijetím nezávazné zprávy se v březnu 2014 
konala slyšení litevských orgánů (ministra financí a ředitele centrální banky) a Komise. 

Postup slyšení stanovený Smlouvou proto musí ještě v červenci 2014 schválit nový 
Parlament, má-li Litva skutečně k 1. lednu 2015 euro přijmout. Nově zvolený Parlament tudíž 
musí přijmout stanovisko zrychleným postupem, který byl již využit při dřívějších 
příležitostech. 

Pokud jde o splnění konvergenčních kritérií podle čl. 140 odst. 1 SFEU, konstatuje zpravodaj 
následující:

1. Slučitelnost vnitrostátních právních předpisů s články 130 a 131 SFEU a se statutem 
ECB 

Je nutné zajistit soulad s příslušnými právními předpisy SFEU (články 123, 124 a 130) a se 
statutem ESCB (články 7, 12.1, 14.2, 14.3 a 37).
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Dne 23. ledna 2014 přijal litevský parlament (Seimas) změny několika zákonů, které litevské 
centrální bance umožňují volně disponovat svými aktivy a upravují pravomoci vnitrostátního 
kontrolního úřadu týkající se kontroly centrální banky. Tyto změny stanoví, že veškerá aktiva 
v účetní rozvaze centrální banky, včetně nemovitostí, náležejí centrální bance (majetek), která 
s nimi může volně disponovat. Podle platných právních předpisů jsou tato aktiva ve 
vlastnictví státu a centrální bance je pouze svěřena jejich správa. Při přijetí eura bude 
nezbytné přezkoumat schválený právní základ a ustanovení týkající se slučitelnosti s články 
130 a 131 SFEU a se statutem ECB.

Na jaře (v březnu 2014) začal litevský parlament projednávat návrh zákona o přijetí eura. 
Návrh stanoví postup příprav na přijetí eura, přechod z litasu na euro, zrušení národní měny, 
jakož i další praktické aspekty spojené s přijetím eura. Zákon byl schválen velkou většinou 
v dubnu 2014. Tímto byla splněna další z právních podmínek.

2. Dosažení vysokého stupně cenové stability

V referenčním období od května 2013 do dubna 2014 činila průměrná míra dvanáctiměsíční 
inflace podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 0,6 %, tzn. že se Litva 
nacházela výrazně pod referenční úrovní stanovenou na 1,7 %. Výpočet referenční hodnoty 
byl proveden na základě tří členských států s nejlepšími hodnotami – v tomto případě 
Lotyšska, Portugalska a Irska. Ve výpočtu nebyly zohledněny Řecko, Bulharsko a Kypr 
jakožto země, které se svými hodnotami nejvíce vzdalovaly od průměru. Díky obezřetné 
rozpočtové politice by mělo být možné zachovat udržitelnou cenovou stabilitu 
v dlouhodobém výhledu.

3. Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí

Z konvergenční zprávy z června 2014 vyplývá, že v referenčním roce 2013 činil litevský 
schodek veřejných financí 2,1 % HDP (referenční hodnota 3 %) a podle Komise má i nadále 
klesat. Míra hrubého dluhu ve výši 39,4 % HDP je rovněž hluboko pod referenční 60% 
hodnotou. Dne 21. června 2013 bylo proti Litvě zastaveno řízení kvůli příliš vysokému 
rozpočtovému schodku. Komise nicméně na začátku června roku 2014 navrhla, že by Rada 
mohla na začátku července (v rámci svých doporučení, která pravidelně vydává pro jednotlivé 
země) doporučit, aby Litva mj. posílila „rozpočtová opatření na rok 2014 vzhledem k tomu, že 
nárůst výdajů překročí stanovené výdajové kritérium a že podle prognózy útvarů Komise 
z jara 2014, která poukazuje na riziko významné odchylky od požadavků preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu, hrozí vznik odchylky od strukturální korekce ve výši 0,3 % HDP; 
[a aby ] v roce 2015 [zlepšila] rozpočtovou strategii s cílem zajistit požadovanou strukturální 
korekci ve výši 0,5 % HDP v zájmu dosažení střednědobého cíle“. 

4. Dodržování normálních fluktuačních rozpětí stanovených mechanismem směnných 
kurzů Evropského měnového systému po dobu minimálně dvou let

Litevská měna litas se k mechanismu směnných kurzů (ERM II) připojila dne 28. června 
2004. Střední kurz měny vůči euru činí 3,45280 a kvůli režimu pevného směnného kurzu 
nebyla využívána přípustná standardní rozpětí ± 15 %; nebyly ani zpozorovány žádné výkyvy. 
Při vstupu Litvy do ERM II se orgány jednostranně zavázaly k udržování pevného směnného 
kurzu i v rámci tohoto mechanismu. V případě režimu pevného směnného kurzu tak do 
popředí vystupují devizové rezervy, které přispívají k důvěryhodnosti pevných směnných 
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kurzů. Ani v tomto ohledu nebyly v případě Litvy zjištěny žádné problémy, a proto je i toto 
kritérium splněno.

5. Stálost konvergence, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb

Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb se posuzuje na základě výnosů na sekundárních trzích 
připadajících na jeden referenční státní dluhopis se zbytkovou splatností kolem 10 let. Podle 
poslední konvergenční zprávy se dlouhodobé nominální úrokové sazby nacházely 
v přípustném rozpětí již v roce 2012, a splňovaly tedy příslušná konvergenční kritéria.

Z konvergenční zprávy z roku 2014 vyplývá, že v referenčním období od května 2013 do 
dubna 2014 činil dvanáctiměsíční průměr 3,6 %, takže Litva splňuje 6,2% referenční hodnotu, 
která byla vypočítána na základě hodnot týchž zemí jako v případě kritéria cenové stability, tj. 
Lotyšska, Portugalska a Irska.

6. Finanční stabilita

Mezinárodní měnový fond v září 2013 shledal, že litevský finanční systém je likvidní a 
dostatečně kapitalizovaný. V litevském finančním sektoru i nadále dominují skandinávské 
banky, které ovládají asi 90 %trhu. Podle posledních údajů Litevské centrální banky vykazuje 
Litva v mezidobí mírně klesající úroveň likvidity ve výši 38,3 % (za třetí čtvrtletí roku 2013), 
pokles počtu nesplácených úvěrů i klesající poměr úvěrů a vkladů.

Evropská komise vyzvala Litvu, aby věnovala větší pozornost zajištění dostatečné úvěrové 
nabídky pro malé a střední podniky. Rovněž má pokračovat v podpoře investic 
a hospodářského růstu, neboť v roce 2012 nebyl kvůli špatnému poměru nabídky a poptávky 
zaznamenán žádný nárůst úvěrů.

7. Energetika jako zvláštní výzva

Litva se vyznačuje vysokou energetickou závislostí:

– Patří k členským státům EU, jejichž bezpečnost dodávek je nejvíce ohrožena. 

–V případě ropy a plynu je zcela závislá na jediném zahraničním dodavateli (ruském státním 
podniku Gazprom). S jinými zeměmi EU nemá žádné propojovací vedení.

– Výrazně se zvýšil především podíl plynu, jenž má vyrovnat vyřazení jaderné elektrárny 
Ignalina z provozu, jak požaduje EU.

– I přes dosažený pokrok se Litva v rámci EU vyznačuje poměrně vysokou energetickou 
náročností.

– Ceny energií mají v reprezentativním spotřebním koši nadprůměrně vysoký podíl.

Kancelář litevské prezidentky dne 8. února 2014 oznámila, že v litevském plynárenském 
průmyslu byl (v souladu s třetím energetickým balíčkem EU) zahájen proces oddělování 
výroby a distribuce. Podle plánu litevské vlády se má Gazprom do listopadu stáhnout ze 
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společnosti Amber Gas Grid provozující plynárenskou přepravní soustavu. Jeho současný 
podíl činí 37 %. Společnost E.ON má navíc podpořit energetickou společnost Lietuvos Dujos 
v soudním řízení, které tato společnost (v níž E.ON vlastní 38,9% podíl) vede proti 
monopolním praktikám Gazpromu.

Litevská vláda si je problémů své země v oblasti energetiky vědoma a snaží se je řešit široce 
koncipovanou „národní strategií pro zajištění energetické nezávislosti“. Tato strategie má být 
prováděna do roku 2020 a v jejím rámci jsou naplánována nejrůznější opatření týkající se 
elektřiny, plynu a ropy, mimo jiné rozvoj obnovitelných zdrojů energie, výstavba nové 
jaderné elektrárny, vybudování nových elektrorozvodných a plynárenských sítí propojených 
se sousedními zeměmi a terminálů LNG.

8. Veřejné mínění a politické diskuse

V květnu 2013 se více než polovina (52 %) dotázaných občanů Litvy (1 029) vyslovila proti 
vstupu své země do eurozóny, 40 % občanů bylo pro a 8 % nebylo rozhodnuto. Nezbývá než 
doufat, že jasný cíl litevské vlády přijmout euro k 1. lednu 2015 povede k jeho větší podpoře. 
Litevský parlament dne 17. dubna 2014 přijal zákon o přijetí eura. Pro návrh hlasovalo 87 
poslanců. Sedm poslanců hlasovalo proti a 13 se zdrželo hlasování. Výsledek hlasování 
ukazuje, že politické strany v Litvě s přijetím eura jednoznačně souhlasí.


