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(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidenţiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidenţiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidenţiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul şi în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conţine două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părţile de text noi sunt evidenţiate prin caractere cursive aldine. Părţile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidenţierea cu caractere cursive aldine a textului nou şi prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepţie de la regulă şi nu se evidenţiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Lituania a 
monedei euro la 1 ianuarie 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0324),

– având în vedere articolul 140 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0026/2014),

– având în vedere raportul de convergență din 2014 al Comisiei (COM(2014)0326) și 
raportul de convergență al Băncii Centrale Europene din iunie 2014,

 având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2006 referitoare la extinderea zonei euro1,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 iunie 2007 referitoare la îmbunătățirea procesului 
de consultare a Parlamentului European cu privire la procedurile de extindere a zonei 
euro2,

– având în vedere articolul 100 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
(A8-0000/2014),

A. întrucât prima încercare a Lituaniei de a adopta moneda euro a eșuat în 2006, întrucât 
guvernul lituanian a decis, la 25 februarie 2013, să aibă ca obiectiv adoptarea monedei 
euro la 1 ianuarie 2015, iar parlamentul lituanian (Seismas) a adoptat cu o mare 
majoritate de voturi, la 17 aprilie 2014, legea privind adoptarea de către Lituania a 
monedei euro; 

B. întrucât condițiile legale pentru adoptarea monedei euro sunt prevăzute la articolul 140 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în Protocolul nr. 13 
privind criteriile de convergență și întrucât trebuie îndeplinite în mod sustenabil 
următoarele patru criterii de convergență: realizarea unui grad înalt de stabilitate a 
prețurilor, caracterul solid al finanțelor publice, respectarea limitelor normale de 
fluctuație prevăzute de mecanismul cursului de schimb din Sistemul Monetar European 
și caracterul durabil al convergenței atinse de statul membru care face obiectul unei 
derogări și al participării sale la mecanismul cursului de schimb, care se reflectă în 
nivelul ratelor dobânzilor pe termen lung;

1 JO C 298 E, 8.12.2006, p. 249.
2 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 251.
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C. întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a celui de-al șaptelea Parlament 
European a adoptat cu o mare majoritate de voturi raportul referitor la adoptarea de 
către Lituania a monedei euro în reuniunea sa din 7 aprilie 2014 și a dat astfel un aviz 
favorabil introducerii monedei euro în Lituania; 

D. întrucât, conform raportului de convergență al Băncii Centrale Europene publicat la 4 
iunie 2014, Lituania îndeplinește toate criteriile de convergență; 

E. întrucât euro este moneda Uniunii și, în principiu, toate statele membre care îndeplinesc 
criteriile de convergență trebuie să adopte moneda euro și întrucât doar Danemarca și 
Regatul Unit fac obiectul unor derogări de la această obligație,

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. susține adoptarea de către Lituania a monedei euro la 1 ianuarie 2015;

4. salută faptul că, în conformitate cu raportul de convergență, Lituania a înregistrat în 
perioada de un an până în aprilie 2014 o rată medie a inflației de 0,6% și îndeplinește 
astfel acest criteriu de convergență; 

5. salută faptul că, în conformitate cu raportul de convergență, Lituania a înregistrat în 
anul de referință 2013 un deficit bugetar de 2,1% și un nivel al datoriei de 39,4% din 
produsul intern brut și îndeplinește astfel acest criteriu de convergență; 

6. salută faptul că, în conformitate cu raportul de convergență, nu s-au înregistrat tensiuni 
în ceea ce privește cursul de schimb litas-euro și că Lituania îndeplinește astfel acest 
criteriu de convergență;

7. salută faptul că, în conformitate cu raportul de convergență, dobânzile pe termen lung 
din Lituania în perioada de referință mai 2013 - aprilie 2014 au fost în medie de 3,6% și 
că Lituania îndeplinește astfel acest criteriu de convergență; 

8. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial textul aprobat de Parlament;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția sa Consiliului, Comisiei, 
Băncii Centrale Europene, Eurogrupului și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Lituania a dorit să adopte moneda euro încă de la 1 ianuarie 2007. Acest plan a eșuat însă în 
2006 din cauza inflației prea ridicate din Lituania. De atunci, această țară s-a dezvoltat în 
continuare și a depus eforturi majore pentru a îndeplini condițiile de adoptare a monedei euro. 
La 25 februarie 2013, guvernul lituanian a decis să aibă ca obiectiv adoptarea monedei euro la 
1 ianuarie 2015.

Cerințele juridice pentru aderarea la euro sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) și în Protocolul nr. 13 privind criteriile de convergență.

Lituania face parte din grupul țărilor care fac obiectul unei derogări în ce privește adoptarea 
monedei euro. Cel puțin o dată la doi ani, respectiv la cererea unui stat membru care face 
obiectul unei derogări, BCE și Comisia prezintă un raport Consiliului cu privire la progresele 
realizate de statele membre care fac obiectul unei derogări în îndeplinirea obligațiilor care le 
revin pentru realizarea uniunii economice și monetare. Raportul de convergență menționat la 
articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) a fost 
publicat în iunie 2014. În acest raport de convergență este confirmată îndeplinirea criteriilor 
de la Maastricht de către Lituania. 

Articolul 140 alineatul (2) din TFUE prevede că Consiliul, pe baza rapoartelor primite din 
partea Comisiei și a BCE și după consultarea Parlamentului European, decide, cu majoritate 
calificată, la propunerea Comisiei, care dintre statele membre ce fac obiectul unei derogări 
îndeplinesc condițiile necesare pe baza criteriilor stabilite la articolul 140 alineatul (1) și pune 
astfel capăt derogărilor privind statul membru respectiv.

Parlamentul European verifică și emite un aviz referitor la propunerea legislativă înainte de 
decizia Consiliului European privind eliminarea derogării respective. În acest an, având în 
vedere alegerile europene din mai 2014, acest proces se confruntă cu provocări deosebite în 
privința calendarului, ținând seama de faptul că statului respectiv (Lituania) trebuie să i se 
acorde 6 luni pentru a se pregăti în mod eficace pentru adoptarea monedei euro, și că, pe de 
altă parte, ședința constitutivă a noului Parlament European are loc abia la 1 iulie 2014. 

Având în vedere aceste provocări, Parlamentul va susține o adoptare rapidă a unei decizii. De 
aceea, Comisia ECON și raportorul și-au început activitatea încă din mandatul parlamentar 
anterior, cu intenția ca Parlamentul ce va fi constituit în iulie 2014 să adopte o recomandare 
politică preliminară, chiar dacă nu una cu caracter obligatoriu. Înainte de adoptarea raportului 
informal, în luna martie 2014 au avut loc audieri ale autorităților lituaniene (ministrul de 
finanțe și directorul Băncii Centrale) și ale Comisiei. 

Prin urmare, procedura de consultare prevăzută în tratate trebuie finalizată de noul Parlament 
încă în luna iulie 2014, dacă se dorește ca Lituania să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2015. 
Parlamentul nou ales trebuie astfel să adopte avizul său printr-o procedură de urgență la care 
s-a mai apelat în trecut.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de convergență în temeiul articolului 140 alineatul 
(1) din TFUE, raportorul constată următoarele:
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1. Compatibilitatea dispozițiilor de drept intern cu articolele 130 și 131, precum și cu 
Statutul BCE 

Trebuie să existe o compatibilitate cu următoarele norme juridice din TFUE (articolele 123, 
124 și 130) și din Statutul BCE (articolele 7, 12.1, 14.2, 14.3 și 37).

La 23 ianuarie 2014, parlamentul Lituaniei (Seimas) a adoptat amendamente la o serie de legi 
ce permit ca Banca Centrală a Lituaniei să dispună liber de activele sale și prin care se aduc 
modificări cu privire la competențele autorității naționale de audit în ceea ce privește 
verificarea Băncii Centrale. Amendamentele prevăd că toate activele aflate în bilanțul Băncii 
Centrale, inclusiv imobilele, sunt proprietatea acesteia și că Banca Centrală dispune în mod 
liber de acestea. Conform legislației în vigoare, activele respective se află în proprietatea 
statului și sunt doar administrate de Banca Centrală în temeiul dreptului fiduciar. În momentul 
adoptării monedei euro, trebuie verificate temeiul juridic ales și deciziile privind 
compatibilitatea cu articolele 130 și 131, precum și cu Statutul BCE.

La începutul anului (martie 2014), parlamentul Lituaniei (Seimas) a început dezbaterea 
proiectului de lege privind adoptarea monedei euro. Proiectul definește procedura privind 
pregătirea adoptării monedei euro, a trecerii de la litas la euro și a eliminării monedei 
naționale, precum și a altor aspecte cu caracter practic ale adoptării monedei euro. Legea a 
fost adoptată cu o mare majoritate de voturi în aprilie 2014. Astfel sunt îndeplinite și aceste 
condiții legale.

2. Realizarea unui grad înalt de stabilitate a prețurilor

În perioada de referință mai 2013 - aprilie 2014, media pe 12 luni a inflației calculate pe baza 
indicelui armonizat al prețurilor de consum (IPC) era, în cazul Lituaniei, de 0,6% și, astfel, 
mult sub valoarea de referință de 1,7%. Valoarea de referință a fost calculată pe baza celor trei 
state membre care înregistrează cele mai bune rezultate, în acest caz Letonia, Portugalia și 
Irlanda. Cifrele referitoare la Grecia, Bulgaria și Cipru au fost considerate valori de excepție 
și nu au fost luate în considerare la efectuarea calculului. Se preconizează că o politică 
bugetară prudentă va menține o stabilitate sustenabilă a prețurilor pe termen lung.

3. Caracterul solid al finanțelor publice

Conform raportului de convergență din 2014 (din iunie 2014), în anul de referință 2013, 
deficitul public total al Lituaniei se situează la 2,1% din PIB (valoare de referință 3%), iar, 
potrivit Comisiei, tendința este că această cifră va fi în continuare în scădere. Datoria publică 
brută, de 39,4% din PIB, se află, de asemenea, mult sub valoarea de referință de 60%. De la 
21 iunie 2013, Lituania nu mai face obiectul procedurii de deficit bugetar excesiv. Cu toate 
acestea, Comisia a propus Consiliului, la începutul lui iunie 2014, să recomande Lituaniei la 
începutul lunii iulie (în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări elaborate de acesta în mod 
regulat) să „consolideze măsurile bugetare pentru 2014, având în vedere faptul că cheltuielile 
vor depăși valoarea de referință și că va apărea, conform previziunilor de primăvară ale 
Comisiei din 2014, o diferență de 0,3% din PIB în ceea ce privește adaptarea bugetară în 
comparație cu cerințele în vigoare, ceea ce indică un risc major de abatere de la cerințele din 
Pactul de stabilitate și creștere, și să consolideze strategia bugetară pentru 2015, pentru a 
asigura adaptarea necesară de 0,5% din PIB în ceea ce privește obiectivul pe termen mediu.”
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4. Respectarea limitelor normale de fluctuație prevăzute de mecanismul cursului de 
schimb din Sistemul Monetar European timp de cel puțin doi ani

Moneda lituaniană, litas, a intrat în mecanismul cursului de schimb (MCS II) la 28 iunie 2004; 
paritatea centrală a acesteia față de euro se situează în jurul cifrei de 3,45280 și, datorită 
regimului de consiliu monetar, marjele standard posibile de ± 15% nu au fost utilizate și nu a 
fost constatată nicio fluctuație. La intrarea Lituaniei în MCS II, autoritățile s-au angajat 
unilateral să mențină regimul de consiliu monetar de atunci și în mecanismul cursului de 
schimb. În cazul unui regim de consiliu monetar, rezervele monetare trec pe prim-plan, 
deoarece acestea întăresc credibilitatea consiliilor monetare. Nici în această privință nu se 
constată probleme în Lituania. Acest criteriu este astfel îndeplinit.

5. Caracterul durabil al convergenței, care se reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe 
termen lung

Evoluția ratelor dobânzii pe termen lung este evaluată în funcție de randamentul înregistrat pe 
piața secundară de aceeași obligațiune-etalon cu o scadență reziduală de aproximativ 10 ani. 
Deja la ultimul raport de convergență din 2012, ratele dobânzilor nominale pe termen lung se 
situau în marja de toleranță și îndeplineau astfel criteriile de convergență aferente.

Din raportul de convergență din 2014 reiese faptul că, în perioada de referință mai 2013 - 
aprilie 2014, media pe 12 luni din Lituania se situează la 3,6% și, astfel, sub valoarea de 
referință de 6,2%, care se calculează pe baza valorilor acelorași țări ca în cazul criteriului 
privind stabilitatea prețurilor, adică Letonia, Portugalia și Irlanda. 

6. Stabilitatea financiară

În septembrie 2013, Fondul Monetar Internațional (FMI) a constatat că sistemul financiar 
lituanian dispune de lichidități și este bine capitalizat. Băncile scandinave domină în 
continuare sectorul financiar lituanian, deținând circa 90% din piață. Potrivit celor mai recente 
date ale Băncii Centrale a Lituaniei, țara înregistrează, între timp, o ușoară scădere a nivelului 
lichidităților, la 38,3% (în cel de-al treilea trimestru al anului 2013), o scădere a numărului 
creditelor neperformante, precum și un raport împrumuturi/depuneri în scădere.

Comisia Europeană a solicitat Lituaniei să consacre mai multă atenție unei oferte suficiente de 
creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Lituania trebuie să sprijine, de asemenea, în 
continuare, promovarea investițiilor și a creșterii economice, având în vedere că, în 2012, nu a 
existat o creștere a creditării din cauza unui raport nesatisfăcător între cerere și ofertă.

7. O provocare deosebită: sectorul energetic

Lituania este caracterizată de un nivel foarte ridicat al dependenței energetice:

- Aceasta se numără printre țările membre ale UE cele mai vulnerabile în privința securității 
aprovizionării; 

- În ceea ce privește petrolul și gazele, există o dependență totală de un singur furnizor din 
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străinătate (furnizorul de stat rus Gazprom); lipsesc interconexiunile cu alte țări membre ale 
UE;

- Îndeosebi ponderea gazelor a cunoscut o creștere puternică pentru a compensa închiderea 
centralei nucleare de la Ignalina, solicitată de UE;

- Deși s-au înregistrat progrese, în UE, Lituania figurează cu o intensitate energetică relativ 
ridicată;

- Prețurile la energie au un rol peste medie de important în ceea ce privește coșul de consum 
aferent. 

La 8 februarie 2014, Administrația prezidențială din Lituania a comunicat că, în conformitate 
cu cel de-al treilea pachet energetic al UE, a început degruparea sectorului gazelor naturale 
din Lituania. Planul guvernului lituanian este ca, până în noiembrie, Gazprom să se retragă 
din operatorul de gazoducte Amber Grid; Gazprom deține în prezent 37% din acțiunile 
acestuia. S-a menționat, de asemenea, că E.ON va sprijini o acțiune în justiție a companiei 
energetice Lietuvos Dujos (în care E.ON deține 38,9% din acțiuni) împotriva practicilor 
dominante ale Gazprom.

Guvernul lituanian este conștient de problemele cu care se confruntă țara în domeniul energiei 
și încearcă să le abordeze printr-o amplă „Strategie națională privind independența 
energeticăˮ. Această strategie se extinde până în anul 2020 și prevede o serie de măsuri 
diverse în domeniul energiei electrice, al gazelor și al petrolului, printre altele dezvoltarea 
surselor de energie regenerabile, construirea unei noi centrale nucleare, noi rețele de 
electricitate și gaz cu țările riverane și construirea de terminale de gaz natural lichefiat.

8. Opinia publică și dezbaterile politice

În mai 2013, peste jumătate - 52% - din lituanienii întrebați (1 029 de persoane) s-au exprimat 
împotriva aderării Lituaniei la zona euro, 40% au fost pentru, iar 8% nehotărâți. Nu ne rămâne 
decât să sperăm că obiectivul clar al guvernului Lituaniei, de a adopta moneda euro la 1 
ianuarie 2015, va contribui la creșterea nivelului de susținere. La 17 aprilie 2014, Parlamentul 
lituanian (Seismas) a adoptat legea privind adoptarea de către Lituania a monedei euro. 87 de 
deputați au votat pentru, 7 împotrivă și 13 s-au abținut. Acest rezultat indică susținerea clară 
de care se bucură moneda euro din partea partidelor din Lituania.


