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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om Litauens införande av euron den 1 januari 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (COM(2014)0324),

– med beaktande av artikel 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0026/2014),

– med beaktande av kommissionens konvergensrapport 2014 (COM(2014)0326) och 
Europeiska centralbankens (ECB) konvergensrapport från juni 2014,

 med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2006 om utvidgningen 
av euroområdet1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 juni 2007 om förbättring av samrådet med 
Europaparlamentet i samband med utvidgningar av euroområdet2,

– med beaktande av artikel 100 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A8-0000/2014), och av följande skäl:

A. Litauens första försök att införa euron 2006 misslyckades. Den 25 februari 2013 
beslutade den litauiska regeringen att eftersträva ett euroinförande den 1 januari 2015. 
Den 17 april 2014 antog det litauiska parlamentet (seimas) lagen om euroinförandet 
med stor majoritet. 

B. De rättsliga förutsättningarna för en euroanslutning fastställs i artikel 140 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i protokoll nr 13 om 
konvergenskriterierna, och följande fyra konvergenskriterier måste vara uppfyllda: en 
hög grad av prisstabilitet, en hållbar finansiell ställning för den offentliga sektorn, 
iakttagande av det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska monetära systemets 
växelkursmekanism, vilket kommer till uttryck i nivån på den långa räntan.

C. Vid sitt sammanträde den 7 april 2014 antog utskottet för ekonomi och valutafrågor 
med stor majoritet betänkandet om euroinförandet i Litauen och har därmed förespråkat 
euroinförandet i Litauen. 

1 EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
2 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 251.
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D. Enligt den konvergensrapport från Europeiska centralbanken som offentliggjordes den 
4 juni 2014 uppfyller Litauen alla konvergenskriterier.

E. Euron är unionens valuta och i princip måste alla medlemsstater som uppfyller 
konvergenskriterierna ansluta sig till euron. Undantag finns endast för Danmark och 
Förenade kungariket.

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Europaparlamentet stöder Litauens införande av euron den 1 januari 2015.

4. Europaparlamentet välkomnar att Litauen enligt konvergensrapporten under 
tolvmånadersperioden fram till april 2014 uppvisade en genomsnittlig inflation på 
0,6 procent och därmed uppfyllde detta konvergenskriterium.

5. Europaparlamentet välkomnar att Litauen enligt konvergensrapporten under referensåret 
2013 uppvisade ett budgetunderskott på 2,1 procent och en skuldsättning på 
39,4 procent av bruttonationalprodukten och därmed uppfyllde detta 
konvergenskriterium.

6. Europaparlamentet välkomnar att det enligt konvergensrapporten inte finns några 
spänningar i växelkursen mellan litas och euro och att Litauen därmed uppfyller detta 
konvergenskriterium.

7. Europaparlamentet välkomnar att de långa räntorna i Litauen enligt 
konvergensrapporten under referensperioden maj 2013 till april 2014 låg på i 
genomsnitt 3,6 procent och att Litauen därmed uppfyller detta konvergenskriterium.

8. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
den text som parlamentet godkänt.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna ståndpunkt till rådet, 
kommissionen, Europeiska centralbanken, Eurogruppen och medlemsstaternas 
regeringar.
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MOTIVERING

Litauen ville införa euron redan den 1 januari 2007. Denna plan misslyckades dock 2006 på 
grund av den alltför höga inflationen i Litauen. Sedan dess har landet utvecklats vidare och 
gjort stora ansträngningar för att uppfylla förutsättningarna för ett euroinförande. Den 
25 februari 2013 beslutade den litauiska regeringen att eftersträva ett euroinförande den 
1 januari 2015.

De rättsliga förutsättningarna för ett euroinförande fastställs i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt samt i protokoll 13 om konvergenskriterierna.

Litauen hör till länderna med undantag när det gäller euroinförandet. ECB och kommissionen 
måste minst en gång vartannat år, eller på begäran av en medlemsstat med undantag, 
rapportera till rådet om hur medlemsstaterna med undantag har fullgjort sina förpliktelser för 
att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen. Konvergensrapporten enligt 
artikel 140.1 i EUF-fördraget offentliggjordes i juni 2014. I denna konvergensrapport 
bekräftas att Maastrichtkriterierna är uppfyllda i Litauens fall. 

I artikel 140.2 i EUF-fördraget fastställs att rådet, på grundval av rapporter från 
kommissionen och ECB och efter att ha hört Europaparlamentet, med kvalificerad majoritet 
och på förslag av kommissionen, ska besluta om vilka medlemsstater med undantag som 
uppfyller de nödvändiga villkoren på grundval av kriterierna i artikel 140.1 i EUF-fördraget 
samt upphäva de berörda medlemsstaternas undantag.

Europaparlamentet granskar och avger ett yttrande om lagstiftningsförslaget innan Europeiska 
rådet beslutar om anslutningen. I år råder det på grund av valet till Europaparlamentet i maj 
2014 särskilda tidsbegränsningar för denna process, eftersom den berörda medlemsstaten 
(Litauen) måste få 6 månader på sig att förbereda euroinförandet samtidigt som det nya 
parlamentet har sitt konstituerande sammanträde först den 1 juli 2014. 

Med tanke på dessa utmaningar stöder parlamentet ett snabbt beslutsfattande. ECON-utskottet 
och föredraganden har därför inlett sitt arbete redan under föregående valperiod i syfte att 
kunna ge en preliminär politisk rekommendation, även om den inte är rättsligt bindande, till 
det parlament som konstitueras i juli 2014. Förutom antagandet av det informella betänkandet 
ägde det i mars 2014 rum utfrågningar av litauiska myndigheter (finansministern och 
centralbankschefen) och av kommissionen. 

Det fördragsstadfästa utfrågningsförfarandet måste därför bekräftas i juli 2014 om euron i 
Litauen ska införas den 1 januari 2015. Det nyvalda parlamentet måste därför anta sitt 
yttrande enligt ett brådskande förfarande som redan tillämpats tidigare. 

När det gäller konvergenskriterierna enligt artikel 140.1 i EUF-fördraget noterar 
föredraganden följande:
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1. Den nationella lagstiftningens förenlighet med artiklarna 130 och 131 samt med 
ECB-stadgan 

Förenlighet med bestämmelserna i artiklarna 123, 124 och 130 i EUF-fördraget och artiklarna 
7, 12.1, 14.2, 14.3 och 37 i ECBS-stadgan måste vara säkerställd.

Den 23 januari 2014 antog det litauiska parlamentet (seimas) ändringsförslag till ett antal 
lagar som gör det möjligt för den litauiska centralbanken att fritt förfoga över sina tillgångar 
och som ändrar den nationella revisionsmyndighetens befogenheter att kontrollera 
centralbanken. Ändringsförslagen innebär att alla tillgångar i centralbankens balansräkning, 
inklusive fastigheter, är centralbankens egendom och att centralbanken förfogar fritt över 
dem. Enligt de nuvarande lagbestämmelserna är tillgångarna i statens ägo och centralbanken 
har endast rätt att förvalta dessa. Den beslutade rättsordningen och bestämmelserna om 
förenligheten med artiklarna 130 och 131 och med ECB-stadgan måste kontrolleras i samband 
med euroinförandet.

Det litauiska parlamentet inledde under våren (mars 2014) diskussionerna om lagförslaget om 
euroinförandet. I förslaget fastställs förfarandet för förberedelserna av euroinförandet, 
växlingen från litas till euro, upphävandet av den nationella valutan liksom andra praktiska 
aspekter av euroinförandet. Lagen antogs i april 2014 med stor majoritet. Därmed är också 
dessa rättsliga förutsättningar uppfyllda.

2. Uppnående av hög prisstabilitet

Under referensperioden från maj 2013 till april 2014 låg tolvmånadersgenomsnittet för 
HIKP-inflationen på 0,6 % för Litauen och därmed under referensvärdet på 1,7 %. 
Referensvärdet beräknas på grundval av de tre medlemsstater som ligger bäst till, i det här 
fallet Lettland, Portugal och Irland. Grekland, Bulgarien och Cypern i egenskap av ”avvikare” 
togs inte med i beräkningen. En ansvarsfull finanspolitik förväntas leda till en hållbar 
prisstabilitet på längre sikt.

3. En hållbar finansiell ställning för den offentliga sektorn

Enligt konvergensrapporten 2014 (från juni 2014) ligger underskottet för hela den offentliga 
sektorn för Litauen på 2,1 % av BNP (referensvärdet är 3,0 %) och tendensen är enligt 
kommissionen att nivån kommer att sjunka ytterligare. Bruttoskuldkvoten på 39,4 % av BNP 
ligger också tydligt under referensvärdet på 60 %. Sedan den 21 juni 2013 omfattas Litauen 
inte längre av förfarandet vid alltför stora underskott. Kommissionen föreslog dock i början 
av juni 2014 att rådet i början av juli (i samband med de regelbundna landsspecifika 
rekommendationerna) ska rekommendera Litauen bland annat följande: ”Förstärka 
budgetåtgärderna för 2014 mot bakgrund av att utgifterna ökat över riktmärket och att gapet 
på 0,3 % av BNP växer i fråga om strukturåtgärder baserade på kommissionens vårprognos 
2014, vilket visar på att det finns en risk för en betydlig avvikelse från kraven i stabilitets- och 
tillväxtpakten. Förstärka budgetstrategin under 2015 för att säkerställa den nödvändiga 
anpassningen på 0,5 % av BNP mot det medelfristiga budgetmålet.” 
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4. Iakttagande av det normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska monetära 
systemets växelkursmekanism II i minst två år

Den litauiska valutan litas anslöts till växelkursmekanismen (ERM II) den 28 juni 2004. 
Centralkursen mot euron är 3,45280 och på grund av sedelfondssystemet har det möjliga 
fluktuationsutrymmet på ± 15 % inte utnyttjats och inga svängningar kunnat fastställas. Vid 
anslutningen till ERM II åtog sig myndigheterna ensidigt att behålla sitt sedelfondssystem 
även inom denna mekanism. I ett sedelfondssystem ligger fokus på valutareserven eftersom 
det är denna som underbygger sedelfondens trovärdighet. Inte heller i denna bemärkelse kan 
det konstateras några problem i Litauen. Detta kriterium är därmed uppfyllt.

5. Varaktig konvergens som kommer till uttryck i den långfristiga räntenivån

Utvecklingen av den långa räntan bedöms på grundval av räntan på andrahandsmarknaden av 
en viss statsobligation med återstående löptid på knappt 10 år. Den nominella långräntan låg 
redan i samband med konvergensrapporten 2012 inom toleransmarginalen och uppfyllde 
därmed dessa konvergenskriterier.

Av konvergensrapporten för 2014 framgår att under referensperioden från maj 2013 till april 
2014 låg tolvmånadersgenomsnittet för Litauen på 3,6 % och därmed under referensvärdet på 
6,2 %, som beräknas för samma länder som prisstabilitetskriteriet, dvs. Lettland, Portugal och 
Irland.

6. Finansiell stabilitet

Internationella Valutafonden (IMF) fastställde i september 2013 att det litauiska 
finanssystemet har hög likviditet och en god kapitalisering. Skandinaviska banker dominerar 
fortfarande den litauiska finanssektorn och kontrollerar cirka 90 % av marknaden. Litauen har 
enligt de senaste uppgifterna från den litauiska centralbanken en svagt sjunkande 
likviditetsgrad på 38,3 % (tredje kvartalet 2013), en sjunkande andel nödlidande lån och en 
fallande kvot mellan utlåning och inlåning.

Kommissionen har därför uppmanat Litauen att fästa mer uppmärksamhet på att 
kredittillgången för små och medelstora företag är tillräcklig. Litauen bör också främja 
investeringar och tillväxt mer eftersom det 2012 inte skedde någon kredittillväxt och 
förhållandet mellan utbud och efterfrågan var svagt.

7. Energisektorn som särskild utmaning

Litauen kännetecknas av ett stort energiberoende.

- Litauen hör till de EU-länder med den allvarligast hotade försörjningstryggheten. 

- För olja och gas är man helt beroende av en enda utländsk leverantör (det ryska statliga 
bolaget Gazprom). Sammanlänkningar till andra EU-länder saknas.

- Andelen gas har framför allt ökat kraftigt för att kompensera den stängning av 
kärnkraftverket Ignalina som EU krävde.

- Litauen har en relativt hög energiintensitet i EU, även om framsteg gjorts.
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- Energipriserna spelar en övergenomsnittligt stor roll i den representativa varukorgen. 

Det litauiska presidentämbetet meddelade den 8 februari 2014 att man tagit itu med 
separeringen mellan generering och överföring inom Litauens gassektor (i enlighet med det 
tredje energipaketet). Den litauiska regeringens plan är att Gazprom ska dra sig tillbaka från 
gasnätsoperatören Amber Gas före november. För närvarande har Gazprom en andel på 37 % 
i det bolaget. Dessutom kommer E.ON att stödja energibolaget Lietuvos Dujos (där E.ON har 
en andel på 38,9 %) i en process mot Gazproms marknadsdominerande praxis.

Den litauiska regeringen är medveten om landets energiproblem och försöker åtgärda detta 
med en omfattande nationell strategi för energioberoende.  Denna strategi sträcker sig fram 
till 2020 och innehåller många olika åtgärder för el, gas och olja, bland annat en utbyggnad av 
förnybar energi, ett nytt kärnkraftverk, nya el- och gasnät med angränsande länder och 
konstruktion av en terminal för flytande naturgas.

8. Den allmänna opinionen och politiska diskussioner

Mer än hälften – 52 % – av de tillfrågade litauerna (1029) var i maj 2013 emot Litauens 
euroanslutning, 40 % var för och 8 % osäkra. Man kan hoppas på att den litauiska regeringens 
klara mål om att införa euron den 1 januari 2015 kommer att leda till en större andel positiva. 
Det litauiska parlamentet (seimas) antog den 17 april 2014 lagen om euroinförandet.  
87 parlamentsledamöter röstade för förslaget, sju emot och 13 lade ned sina röster. Detta 
resultat visar de litauiska partiernas tydliga stöd för euron.


