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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Litvou od 1. januára 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Rady (COM(2014)0324),

– so zreteľom na článok 140 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade 
s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0026/2014),

– so zreteľom na správu Komisie o konvergencii z roku 2014 (KOM(2014)0326) a na 
správu Európskej centrálnej banky o konvergencii z júna 2014,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o rozširovaní eurozóny1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie 
s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny2,

– so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0000/2014),

A. keďže prvý pokus Litvy prijať euro v roku 2006 zlyhal, keďže litovská vláda 
25. februára 2013 rozhodla, že sa bude usilovať o prijatie eura k 1. januáru 2015, 
a keďže litovský parlament (Seimas) 17. apríla 2014 veľkou väčšinou prijal zákon 
o pristúpení Litvy k eurozóne;

B. keďže právne požiadavky na prijatie eura sú stanovené v článku 140 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v Protokole č. 13 o kritériách konvergencie, 
pričom musia byť splnené tieto štyri kritériá konvergencie: dosiahnutie vysokého stupňa 
cenovej stability, udržateľnosť verejných financií, dodržiavanie normálneho 
fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov Európskeho 
menového systému a stálosť konvergencie dosiahnutej členským štátom a jeho účasti 
v mechanizme výmenných kurzov, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej 
miery;

C. keďže Výbor pre hospodárske a menové veci 7. legislatívneho obdobia Európskeho 
parlamentu na svojom zasadnutí 7. apríla 2014 veľkou väčšinou prijal správu o prijatí 
eura Litvou, čím podporil zavedenie eura v Litve;

D. keďže Litva podľa správy o konvergencii zverejnenej 4. júna 2014 Európskou 
centrálnou bankou spĺňa všetky kritériá konvergencie;

1 Ú. v. EÚ C 298E, 8.12.2006, s. 249.
2 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 251.
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E. keďže euro je menou Únie a v zásade všetky členské štáty, ktoré spĺňajú kritériá 
konvergencie, musia prijať euro, pričom od tohto záväzku sú oslobodené len Dánsko 
a Spojené kráľovstvo;

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

3. súhlasí s tým, aby Litva prijala euro 1. januára 2015;

4. víta, že Litva podľa správy o konvergencii počas jednoročného obdobia do apríla 2014 
zaznamenala priemernú mieru inflácie 0,6 %, čím spĺňa toto kritérium konvergencie;

5. víta, že Litva podľa správy o konvergencii v referenčnom roku 2013 zaznamenala 
deficit verejných financií vo výške 2,1 % a dlh vo výške 39,4 % hrubého domáceho 
produktu, čím spĺňa toto kritérium konvergencie;

6. víta, že podľa správy o konvergencii vo výmennom kurze medzi litasom a eurom 
nebolo zaznamenané žiadne napätie, čím Litva spĺňa toto kritérium konvergencie;

7. víta, že podľa správy o konvergencii v referenčnom období od mája 2013 do apríla 2014 
bola dlhodobá úroková sadzba v Litve priemerne 3,6 %, čím Litva spĺňa toto kritérium 
konvergencie;

8. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskej 
centrálnej banke, Euroskupine a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Litva chcela prijať euro už k 1. januáru 2007. Tento plán však v roku 2006 zlyhal pre príliš 
vysokú infláciu v Litve. Od tej doby sa krajina ďalej rozvíjala a vyvinula a veľké úsilie, aby 
splnila podmienky pre prijatie eura. Dňa 25. februára 2013 litovská vláda rozhodla, že sa bude  
usilovať o zavedenie eura k 1. januáru 2015.

Právne požiadavky na prijatie eura sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a v Protokole č. 13 o kritériách konvergencie.

Litva patrí medzi krajiny, pre ktoré platí výnimka, pokiaľ ide o zavedenie eura. ECB 
a Komisia musia minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členského štátu, pre ktorý platí 
výnimka, podať Rade správu o pokroku, ktorý dosiahli členské štáty, pre ktoré platí výnimka, 
pri plnení ich záväzkov týkajúcich sa dosahovania hospodárskej a menovej únie. Správa 
o konvergencii podľa článku 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) bola 
zverejnená v júni 2014. V tejto správe o konvergencii sa potvrdzuje splnenie maastrichtských 
kritérií v prípade Litvy. 

V článku 140 ods. 2 ZFEÚ sa uvádza, že Rada na základe správ Komisie a ECB a po porade 
s Európskym parlamentom na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne, ktoré 
členské štáty, pre ktoré platí výnimka, spĺňajú nevyhnutné podmienky na základe kritérií 
stanovených v odseku 1, a tým zruší výnimky týchto členských štátov.

Európsky parlament preskúma legislatívny návrh a vydá k nemu stanovisko pred tým, ako 
Európska rada rozhodne o prijatí. V tomto roku čelí tento proces z dôvodu volieb do 
Európskeho parlamentu v máji 2014 mimoriadnym časovým výzvam, keďže na jednej strane 
musí byť tomuto členskému štátu (Litve) poskytnutých šesť mesiacov na to, aby sa mohol 
účinne pripraviť na zavedenie eura, ale na druhej strane sa ustanovujúca schôdza nového 
Európskeho parlamentu uskutoční až 1. júla 2014. 

Vzhľadom na tieto výzvy bude Parlament podporovať rýchle prijatie rozhodnutia. Výbor 
ECON a spravodajca preto začali pracovať už v uplynulom volebnom období s úmyslom 
poskytnúť Parlamentu, ktorý bude ustanovený v júli 2014, predbežné politické odporúčanie, 
aj keď nebude právne záväzné. Pred schválením neformálnej správy sa v marci 2014 
uskutočnili vypočutia litovských orgánov (ministra financií a riaditeľa centrálnej banky) 
a Komisie. 

Zmluvou predpísaný postup vypočutia musí byť preto ešte v júli 2014 schválený novým 
Parlamentom, ak sa má euro v Litve prijať k 1. januáru 2015. Novozvolený Parlament preto 
musí prijať svoje stanovisko už v minulosti použitým postupom pre naliehavé prípady. 

V súvislosti s dodržiavaním kritérií konvergencie podľa článku 140 ods. 1 ZFEÚ spravodajca 
konštatuje:

1. Súlad vnútroštátnych právnych predpisov s článkami 130 a 131 a so štatútom ECB 

Musí byť dodržaná kompatibilita s právnymi ustanoveniami ZFEÚ (články 123, 124 a 130) 
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a štatútu ESCB (článok 7, článok 12 ods. 1, článok 14 ods. 2, článok 14 ods. 3 a článok 37).

Dňa 23. januára 2014 schválil litovský parlament (Seimas) pozmeňujúce návrhy (PN) 
k viacerým zákonom, ktoré umožňujú litovskej centrálnej banke slobodne disponovať jej 
majetkom, ako aj zmenu právomocí národného kontrolného orgánu v prípade kontroly 
centrálnej banky. Tieto PN predpokladajú, že všetky aktíva v súvahe centrálnej banky vrátane 
nehnuteľností patria centrálnej banke (vlastníctvo) a že centrálna banka nimi slobodne 
disponuje. Podľa platných právnych predpisov sú tieto aktíva majetkom štátu a centrálna 
banka ich len spravuje na základe fiduciárneho vzťahu. Schválený právny stav a ustanovenia, 
ktoré sa týkajú súladu s článkami 130 a 131 a so štatútom ECB, sa budú musieť preskúmať pri 
zavedení eura.

Litovský parlament (Seimas) otvoril začiatkom roku (marec 2014) diskusiu o návrhu zákona 
o prijatí eura. V návrhu sa stanovuje postup príprav na zavedenie eura, zámenu litasu za euro, 
zrušenie národnej meny, ako aj iné praktické aspekty prijatia eura. Zákon bol veľkou väčšinou 
schválený v apríli 2014. Tým sú splnené aj tieto právne predpoklady.

2. Dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability

V referenčnom období od mája 2013 do apríla 2014 bola priemerná dvanásťmesačná miera 
inflácie podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) v prípade Litvy 0,6 %, 
čo je výrazne pod referenčnou hodnotou 1,7 %. Referenčná hodnota bola vypočítaná podľa 
troch členských štátov s najlepšími výsledkami, v tomto prípade Lotyšska, Portugalska 
a Írska. Grécko, Bulharsko a Cyprus, ktoré vykazovali extrémne odchýlky, neboli vo výpočte 
zohľadnené. Obozretná fiškálna politika by mala zabezpečiť udržateľnú cenovú stabilitu 
v dlhodobom horizonte.

3. Udržateľnosť verejných financií

Zo správy o konvergencii z júna 2014 vyplýva, že v referenčnom roku 2013 dosiahol celkový 
štátny deficit Litvy hodnotu 2,1 % HDP (referenčná hodnota 3,0 %), pričom trend je podľa 
Komisie naďalej zostupný. Hrubá miera zadlženia na úrovni 39,4 % HDP je tiež hlboko pod 
referenčnou hodnotou 60 %. Od 21. júna 2013 už Litva nepodlieha postupu pri nadmernom 
deficite. Komisia teda začiatkom júna 2014 navrhla, aby Rada začiatkom júla (v rámci 
pravidelných odporúčaní pre jednotlivé krajiny) odporučila, aby Litva okrem iného „posilnila 
rozpočtové opatrenia na rok 2014, pretože výdavky sa zvýšia nad referenčnú hodnotu a na 
základe jarnej prognózy Komisie z roku 2014 sa pri štrukturálnych úpravách rozpočtu črtá 
rozdiel vo výške 0,3 % HDP v porovnaní s požiadavkami, čo naznačuje riziko výrazného 
odklonu od požiadaviek Paktu stability a rastu; posilnila rozpočtovú stratégiu v roku 2015 
s cieľom zabezpečiť požadovanú úpravu vo výške 0,5 % HDP vzhľadom na strednodobý cieľ.“ 

4. Dodržanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom 
výmenných kurzov Európskeho menového systému minimálne počas 
predchádzajúcich dvoch rokov

Litovská mena litas vstúpila do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II) 28. júna 2004. 
Stredný výmenný kurz voči euru predstavuje 3,45280 a z dôvodu režimu menovej rady 
nebolo využité povolené štandardné fluktuačné pásmo ± 15 % a nebolo zaznamenané žiadne 
kolísanie. Pri vstupe Litvy do ERM II sa orgány jednostranne zaviazali zachovať vtedajší 
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režim menovej rady aj v mechanizme výmenného kurzu. Pri režime menovej rady tak 
vystupujú do popredia menové rezervy, pretože posilňujú dôveryhodnosť menovej rady. Ani 
v tejto súvislosti neboli v prípade Litvy konštatované žiadne problémy. Toto kritérium je tak 
splnené.

5. Stálosť konvergencie, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej miery

Vývoj dlhodobých úrokových mier sa hodnotí na základe výnosov z referenčného štátneho 
dlhopisu so zostatkovou splatnosťou takmer 10 rokov na sekundárnom trhu. Dlhodobé 
nominálne úrokové miery dosahovali podľa poslednej správy o konvergencii už v roku 2012 
úroveň v predpísanom intervale, čím splnili príslušné kritériá konvergencie.

Zo správy o konvergencii z roku 2014 vyplýva, že v referenčnom období od mája 2013 do 
apríla 2014 dosiahol dvanásťmesačný priemer v prípade Litvy úroveň 3,6 % a je tak pod 
referenčnou hodnotou 6,2 %, ktorá sa vypočítava z údajov rovnakých krajín ako kritérium 
cenovej stability, čiže Lotyšska, Portugalska a Írska.

6. Finančná stabilita

Medzinárodný menový fond (MMF) v septembri 2013 konštatoval, že litovský finančný 
systém je likvidný a dobre kapitalizovaný. Vo finančnom sektore Litvy naďalej dominujú 
škandinávske banky a ovládajú približne 90 % trhu. Podľa najnovších údajov litovskej 
centrálnej banky Litva medzitým dosiahla mierne klesajúcu mieru likvidity na úrovni 38,3 % 
(v 3. štvrťroku 2013), klesajúci počet nesplácaných úverov, ako aj znižujúci sa pomer objemu 
úverov k objemu vkladov.

Európska komisia vyzvala Litvu, aby venovala viac pozornosti dostatočnej ponuke úverov pre 
malé a stredné podniky. Keďže v roku 2012 v dôsledku slabého vzťahu medzi ponukou 
a dopytom nenastal žiadny rast objemu úverov, má Litva tiež naďalej pomáhať pri podpore 
investícií a rastu.

7. Energetika ako osobitná výzva

Litva sa vyznačuje vysokou energetickou závislosťou:

– patrí ku krajinám EÚ s najviac ohrozeným zabezpečením dodávok, 

– v prípade ropy a zemného plynu je úplne závislá od jediného zahraničného dodávateľa 
(ruského štátneho dodávateľa Gazprom); chýbajú jej prepojenia na iné krajiny EÚ;

– predovšetkým podiel zemného plynu výrazne vzrástol, aby sa tým kompenzovalo 
odstavenie jadrovej elektrárne Ignalina, ktoré požadovala EÚ;

– Litva sa v rámci EÚ vyznačuje pomerne vysokou energetickou náročnosťou, a to aj napriek 
dosiahnutému pokroku;

– ceny energií majú nadpriemerne vysoký podiel na reprezentatívnom spotrebnom koši.
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Úrad prezidenta Litvy 8. februára 2014 oznámil, že Litva sa bude zaoberať oddelením výroby 
a prenosu v odvetví plynárenstva (v súlade s tretím energetickým balíkom EÚ). Plán litovskej 
vlády je taký, že Gazprom by sa do novembra mal stiahnuť z prevádzkovateľa plynovodnej 
siete Amber Gas. V súčasnosti v ňom má Gazprom 37 % podiel. Navyše bude spoločnosť 
E.ON podporovať súdne konanie energetickej spoločnosti Lietuvos Dujos (E.ON v nej má 
podiel vo výške 38,9 %) proti postupom Gazpromu využívajúcim jeho dominantné postavenie 
na trhu.

Litovská vláda si uvedomuje energetické problémy, ktorým krajina čelí, a snaží sa ich riešiť 
prostredníctvom širokospektrálnej národnej stratégie pre energetickú nezávislosť. Táto 
stratégia siaha až do roku 2020 a predpokladá rôznorodé opatrenia v prípade elektriny, plynu 
a ropy, okrem iného podporu energie z obnoviteľných zdrojov, výstavbu novej jadrovej 
elektrárne, nové elektrické a plynovodné prepojenia so susednými štátmi a výstavbu 
terminálov pre skvapalnený zemný plyn.

8. Verejná mienka a politické diskusie

Viac ako polovica – 52 % – opýtaných Litovčanov (1029) bolo v máji 2013 proti vstupu Litvy 
do eurozóny, 40 % bolo za a 8 % nebolo rozhodnutých. Zostáva dúfať, že jasný cieľ litovskej 
vlády zaviesť euro 1. januára 2015 povedie ku zvýšeniu miery súhlasu. Litovský parlament 
(Seimas) prijal 17. apríla 2014 zákon o zavedení eura v Litve. Za návrh hlasovalo 87 
poslancov, 7 boli proti a 13 sa zdržali hlasovania. Tento výsledok dokazuje jasný súhlas 
litovských strán s eurom.


