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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanneming van de euro 
door Litouwen op 1 januari 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0324),

– gezien artikel 140, lid 2,  van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0026/2014),

– gezien het convergentieverslag van de Commissie van 2014 (COM(2014)0326) met 
betrekking tot Estland en het convergentieverslag van de Europese Centrale Bank 
(ECB) van juni 2014,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de uitbreiding van de 
eurozone1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 juni 2007 over de verbetering van de 
raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de 
uitbreiding van de eurozone2,

– gezien artikel 100 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0000/2014),

A. overwegende dat een eerste poging van Litouwen om de euro in te voeren in 2006 niet 
is geslaagd; dat de Litouwse regering op 25 februari 2013 besloot te proberen de euro 
per 1 januari 2015 in te voeren en dat het Litouwse parlement (Seimas) op 17 april 2014 
met grote meerderheid de wet inzake de euro-toetreding heeft aangenomen;

B. overwegende dat de juridische voorwaarden voor toetreding tot de euro zijn geregeld in 
artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en 
in protocol nr. 13 inzake de convergentiecriteria, en dat voor een euro-toetreding moet 
zijn voldaan aan de vier convergentiecriteria: het bereiken van een hoge mate van 
prijsstabiliteit; de houdbaarheid van de overheidsfinanciën; de inachtneming van de 
normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair 
Stelsel en de duurzaamheid van de door de lidstaat bereikte convergentie en van zijn 
deelneming aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, zoals 
die uit het niveau van de rentevoet voor lange termijn blijkt;

1 PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 249.
2 PB C 64E van 12.6.2008, blz. 251.
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C. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het 7e van het 
Europees Parlement in haar vergadering van 7 april 2014 het verslag over de invoering 
van de euro in Litouwen met grote meerderheid heeft goedgekeurd en zich daarmee 
voor de invoering van de euro in Litouwen heeft uitgesproken;

D. overwegende dat Litouwen volgens het op 4 juni 2014 uitgebrachte convergentieverslag 
van de Europese Centrale Bank aan alle convergentiecriteria voldoet;

E. overwegende dat de euro de munteenheid is van de EU en dat in principe alle EU-
lidstaten die aan de convergentiecriteria voldoen, de euro moeten overnemen en dat 
alleen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk van deze verplichting zijn vrijgesteld;

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. spreekt zich uit voor invoering van de euro door Litouwen per 1 januari 2015;

4. stelt met voldoening vast dat Litouwen volgens het convergentieverslag per april 2014 
over het voorafgaande jaar een gemiddelde inflatie uitwees van 0,6 % en dus 
beantwoordt aan dit convergentiecriterium;

5. constateert met voldoening dat Litouwen volgens het convergentieverslag van 2014 een 
begrotingstekort vertoont van 2,7 % en een staatsschuld ter hoogte van 39,5 % van het 
BNP, zodat het land ook aan dit convergentiecriterium beantwoordt; 

6. constateert met voldoening dat in de wisselkoers tussen litas en euro geen spanningen 
zijn te constateren en dat Litouwen dus ook aan het wisselkoersconvergentie-criterium 
voldoet;

7. constateert met voldoening dat de lange-termijnrente in Litouwen zich volgens het 
convergentieverslag over de referentieperiode van februari 2013 tot januari 2014 rond 
een gemiddelde van 3,6 procent bewoog en dat Litouwen dus aan dit 
convergentiecriterium voldoet;

8. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

9. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie, de Europese Centrale Bank, de Eurogroep en de regeringen van de 
lidstaten.
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TOELICHTING

Litouwen had de euro al per 1 januari 2007 willen invoeren. In 2006 bleek dit voornemen 
evenwel niet haalbaar wegens de te hoge inflatie in Litouwen. Sindsdien heeft het land zich 
verder ontwikkeld en zich grote inspanningen getroost om aan de voorwaarden voor invoering 
van de euro te voldoen. Op 25 februari 2013 besloot de Litouwse regering om ernaar te 
streven dat de euro per 1 januari 2015 kan worden ingevoerd.

De juridische voorwaarden voor euro-toetreding zijn geregeld in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en in protocol nr. 13 inzake de convergentiecriteria.

Litouwen behoort tot de landen met een derogatie met betrekking tot de invoering van de 
euro. Ten minste om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat die onder een derogatie valt, 
brengen de Europese Commissie en de ECB verslag uit aan de Raad van Ministers over de 
vooruitgang die door de onder een derogatie vallende lidstaten is geboekt bij de nakoming van 
hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de economische en monetaire 
unie. Het convergentieverslag bedoeld in artikel 140, lid 1, VWEU werd in juni 2014 
uitgebracht. In dit verslag wordt bevestigd dat in het geval van Litouwen aan de criteria van 
Maastricht wordt voldaan. 

Artikel 140, lid 2, VWEU stelt dat de Raad, op basis van de verslagen van de Commissie en 
de ECB en na raadpleging van het Europese Parlement, op voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit welke lidstaten met een derogatie volgens 
de criteria van artikel 140, lid 1, VWEU, aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen, en de 
derogatie van de betrokken lidstaat intrekt.

Het Europees Parlement behandelt het wetsvoorstel en en brengt advies uit alvorens de 
Europese Raad over de toetreding beslist. Dit jaar zal dit proces wegens de Europese 
verkiezingen in mei 2014 onder bijzondere tijdsdruk komen te staan, omdat enerzijds de 
betrokken lidstaat (Litouwen) 6 maanden moeten worden gegund om zich daadwerkelijk op 
de euro-invoering voor te bereiden, maar anderzijds het nieuwe Europees Parlement pas op 1 
juli 2014 zijn constituerende vergadering houdt. 

Gezien deze opgave zal het Parlement aan een snelle besluitvorming meewerken. De ECON-
commissie en de rapporteur zijn daarom in de afgelopen zittingsperiode nog aan de slag 
gegaan met de bedoeling om het Parlement zoals zich dat vanaf juli zal formeren een 
voorlopige politieke - weliswaar juridisch niet bindende - aanbeveling te kunnen aanreiken. 
Voordat dit informele verslag werd uitgebracht vonden er in maart 2014 hoorzittingen plaats 
met Litouwse autoriteiten (de minister van financiën en de directeur van de centrale bank) en 
met de Commissie. 

De in de verdragen voorgeschreven raadplegingsprocedure moet daarom nog in juli 2014 door 
het nieuwe Parlement worden afgesloten, wil de euro per 1 januari 2015 in Litouwen worden 
ingevoerd.  Het nieuw gekozen Parlement moet zijn advies dus goedkeuren via een reeds 
eerder toegepaste spoedprocedure. 

De rapporteur merkt met betrekking tot de convergentiecriteria van artikel 140, lid 1, VWEU 
op:



PE536.021v01-00 8/10 PR\1030319NL.doc

NL

1. Verenigbaarheid van de nationale wetgeving met de artikelen 130 en 131 van het 
Verdrag en met de statuten van de ECB 

De verenigbaarheid met de artikelen. 123, 124 en 130 VWEU en met de artikelen. 7, 12.1, 
14.2, 14.3 en 37 van de ECB-statuten moet verzekerd zijn.

Op 23 januari 2014 heeft het Litouwse Parlement (Seimas) wijzigingen aangenomen in een 
aantal wetten waardoor de Litouwse centrale bank vrijelijk over haar vermogen beschikken 
kan, en waardoor ook de bevoegdheden van de nationale auditkamer bij de controle van de 
centrale bank zich laten wijzigen. De wetswijzigingen moeten bewerkstelligen dat alle activa 
op de balans van de centrale bank, met inbegrip van onroerend goed, de centrale bank in 
eigendom toebehoren en dat deze daar vrij over kan beschikken. Volgens de geldende 
wetsbepalingen zijn deze activa staatsbezit en worden zij door de centrale bank alleen 
beheerd. De uit deze handelingen ontstane rechtssituatie en de bepalingen met betrekking tot 
de verenigbaarheid met de artikelen 130 en 131 en met de statuten van de ECB zullen bij de 
invoering van de euro moeten worden geverifieerd.

Het Litouwse parlement (Seimas) begon in het voorjaar (maart 2014) aan de debatten over het 
wetsontwerp voor de invoering van de euro. In dit ontwerp wordt de procedure ter 
voorbereiding van de euro-invoering, de omwisseling van litas naar euro, de opheffing van de 
nationale munteenheid en andere praktische aspecten rond de invoering van de euro nader 
geregeld. De wet werd in april 2014 met grote meerderheid vastgesteld. Daarmee is ook aan 
deze juridische voorwaarden voldaan.

2. Verwezenlijken van een hoog niveau van prijsstabiliteit

Over de referentieperiode van mei 2013 tot april 2014 lag het twaalfmaands gemiddelde van 
de HICP-inflatie in Litouwen rond de 0,6%, dus duidelijk onder de referentiewaarde van 
1,7%.  De referentiewaarde werd berekend uitgaande van de drie best presterende lidstaten, in 
dit geval Letland, Portugal en Ierland. Griekenland, Bulgarije en Cyprus werden als 
„uitbijters“ niet in de berekening opgenomen. Met een omzichtig begrotingsbeleid moet de 
duurzame prijsstabiliteit ook op langere duur te handhaven zijn.

3. Duurzaamheid van de financiële positie van de overheid

Uit het convergentiebericht 2014 (van juni 2014) blijkt dat in het referentiejaar 2013 het totale 
tekort van Litouwen rond de 2,1 % van het BBP (referentiewaarde 3,0 %) lag, en de 
Commissie signaleert een nog verder dalende tendens. De bruto-schuldquote van 39,4 % van 
het BBP blijft eveneens onder de referentiewaarde van 60 %. Sinds 21.6.2013 is Litouwen 
niet meer onderworpen aan een procedure wegens buitensporig begrotingstekort. Begin juni 
2014 stelde de Commissie evenwel voor dat de Raad (in het kader van diens regelmatige 
landenspecifieke aanbevelingen) Litouwen begin juli onder meer zou moeten aanraden om 
"de begrotingsmaatregelen voor 2014 te versterken in het licht van de overschrijding van de 
benchmark door de groei van de uitgaven en de dreigende kloof van 0,3% van het bbp, door 
middel van een structurele inspanning op basis van de voorjaarsprognose 2014 van de 
Commissie, waarin wordt gewaarschuwd voor een significante afwijking van de vereisten van 
het stabiliteits- en groeipact; de begrotingsstrategie in 2015 te versterken teneinde de vereiste 
aanpassing van 0,5% van het bbp in de richting van de middellangetermijndoelstelling te 
waarborgen". 
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4. Inachtneming van de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme II 
gedurende ten minste de afgelopen 2 jaar

De Litouwse munteenheid, de litas, trad op 28 juni 2004 toe tot het wisselkoersmechanisme 
(WKM II). De spilkoers van de litas tegenover de euro bedraagt 3,45280, en de binnen het 
"currency board"-stelsel toegestane standaardfluctuatiemarge van ± 15 % is niet benut, en er 
zijn geen schommelingen te signaleren. Bij de toetreding tot het WKM II hebben de 
autoriteiten zich er eenzijdig toe verbonden om de currency-boardregeling ook in het 
wisselkoersmechanisme te handhaven. Bij een currency-boardregeling nemen de 
valutareserves een belangrijke plaats in omdat deze de geloofwaardigheid van de currency-
board moeten schragen. Ook in dit opzicht vallen er in Litouwen geen problemen te 
signaleren. Aan dit criterium is dus voldaan.

5. Duurzaamheid van de convergentie, weerspiegeld in het niveau van de rentevoet 
voor de lange termijn

De ontwikkeling van het niveau van de rentevoet voor de lange termijn wordt beoordeeld op 
basis van het rendement op de secundaire markt van een als referentie gehanteerde 
staatsobligatie met een resterende looptijd van ongeveer tien jaar. De nominale 
langetermijnrente lag volgens het laatste convergentieverslag al in 2012 binnen de 
tolerantiemarges en voldeed dus aan de desbetreffende convergentiecriteria.

Blijkens het convergentieverslag 2014 lag het twaalfmaands gemiddelde voor Litouwen over 
de referentieperiode van februari 2013 tot januari 2014 rond de 3,6%, wat dus beneden de 
referentiewaarde ligt van 6,2 %, berekend aan de hand van de gegevens van dezelfde landen 
als bij het criterium van prijsstabiliteit, dus Letland, Portugal en Ierland.

6. Financiële stabiliteit

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde in september 2013 vast dat het Litouwse 
financiële stelsel liquide is en goed gekapitaliseerd. De Litouwse financiële sector wordt nog 
steeds gedomineerd door Scandinavische banken die ongeveer 90 % van de markt beheersen. 
Litouwen heeft volgens de laatste gegevens van de Litouwse centrale bank inmiddels een licht 
dalende liquiditeitsratio van 38,3 % (derde kwartaal 2013), een afnemend aantal noodlijdende 
kredieten alsmede een teruglopende loan/deposit-ratio.

De Europese Commissie heeft Litouwen aangeraden meer aandacht te schenken aan een 
afdoende kredietaanbod ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen. Ook zou 
Litouwen door moeten gaan met het stimuleren van investeringen en groei, nu in 2012 geen 
groei in de kredieten heeft plaatsgevonden wegens een zwakke verhouding tussen vraag en 
aanbod.

7. De energiesector als bijzondere uitdaging

Litouwen wordt gekenmerkt door een hoge mate van energie-afhankelijkheid:

- het land behoort tot de lidstaten waar de voorzieningszekerheid het meeste gevaar loopt. 

- voor olie en gas is het land volledig afhankelijk van één enkele buitenlandse leverancier (het 
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Russische staatsbedrijf Gazprom); er zijn te weinig interconnecties met andere EU-landen.

- vooral het aandeel van gas is sterk toegenomen om de door de EU verlangde sluiting van de 
kerncentrale Ignalina te compenseren.

- Litouwen heeft in de EU een relatief hoge energie-intensiteit, ook al is er wel vooruitgang 
geboekt.

- de energieprijzen leggen een bovengemiddeld groot beslag op het boodschappenmandje van 
goederen en diensten van de Litouwse consument.

Het kabinet van de Litouwse president heeft op 8 februari 2014 laten weten dat de Duitse 
Bondsregering de ontvlechting (overeenkomstig het derde EU-energiepakket) in de gassector 
van Litouwen bepleit. Het is de bedoeling van de Litouwse regering dat Gazprom zich vóór 
november terugtrekt uit de gasnetexploitatiebedrijf Amber Gas; op dit moment heeft Gazprom 
een aandeel daarin van 37 %. Bovendien zal E.ON een door het energiebedrijf Lietuvos Dujos 
(E.ON heeft daarin een aandeel van 38,9 %) tegen de Gazprom ingesteld geding terzake van 
misbruik van machtspositie ondersteunen.

De Litouwse regering is zich bewust van de energieproblemen van het land en tracht deze 
problemen met een groots opgezette „nationale energieonafhankelijkheidsstrategie“ te lijf te 
gaan.  Deze strategie strekt zich uit tot in het jaar 2020 en omvat velerlei maatregelen op 
gebied van elektriciteit, gas en olie, bijvoorbeeld de doorontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, de bouw van een nieuwe kerncentrale, nieuwe elektriciteits- en 
gasnetverbindingen met nabuurlanden, en de aanleg van terminals voor vloeibaar gas.

8. Publieke opinie en politieke discussie

Meer dan de helft – 52 % – van de ondervraagde Litouwers (1029) was in mei 2013 tegen 
toetreding tot de eurozone, 40 % was vóór en 8 % had geen mening. Het valt te hopen dat het 
duidelijk aangegeven doel van de Litouwse regering om per 01.01.15 de euro in te voeren, tot 
meer instemming onder de bevolking zal leiden. Het Litouwse parlement (Seimas) heeft op 17 
april 2014 de wet inzake de euro-toetreding van Litouwen aangenomen. Het wetsontwerp 
werd met 87 stemmen voor, zeven tegen en 13 onthoudingen aangenomen. Deze uitslag laat 
duidelijk zien dat de politieke partijen in Litouwen de euro hebben omarmd.


