
CM\814522LT.doc PE441.127v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1646/2009 dėl euro įvedimo Švedijoje, kurią pateikė Švedijos pilietis 
Rickard Karlsson

1. Peticijos santrauka

Pagal Mastrichto sutartį visos valstybės narės privalo įsivesti bendrąją valiutą, jeigu jos 
atitinka konvergencijos kriterijus. Dvi valstybės narės – Jungtinė Karalystė ir Danija –
išsiderėjo dėl šios taisyklės taikymo išimties. 2003 m. Švedijoje surengtame referendume 
nepritarta euro įvedimui. Nuo to laiko vyriausybė vengia kalbėti šiuo klausimu, nors šalis jau 
kelerius metus iš tikrųjų atitinka konvergencijos kriterijus. Peticijos pateikėjas mano, kad 
Švedija nesilaiko savo sutartinių įsipareigojimų ir kad pažeidžiama jo asmeninė teisė naudotis 
bendrąja valiuta kasdieniame gyvenime.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad ne rečiau 
kaip kartą per dvejus metus Komisija praneštų Tarybai apie pažangą, padarytą valstybėms 
narėms vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti. Sutartyje 
reikalauja, kad šiuose pranešimuose būtų įvertinta, kaip kiekvienos iš šių valstybių narių 
vidaus teisės aktai, taip pat jų nacionalinio centrinio banko statutas atitinka Sutartį bei ECBS 
ir ECB statutą. Pranešimuose taip pat turi būti nagrinėjama, ar valstybėje narėje pasiektas 
aukštas tvarios konvergencijos laipsnis, tuo tikslu nurodant, kaip kiekviena valstybė narė 
atitinka šiuos kriterijus: kainų stabilumas, valstybės biudžeto padėtis, valiutos kurso 
stabilumas, ilgalaikių palūkanų normos. 
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Naujausia Komisijos konvergencijos ataskaita priimta 2008 m. gegužės mėn. ir joje 
nuodugniai įvertinta padėtis Švedijoje. 2008 m. Komisijos konvergencijos ataskaitoje
padaryta išvada, kad „atsižvelgdama į savo teisinio derėjimo ir atitikties konvergencijos 
kriterijams įvertinimą bei į papildomus veiksnius, Komisija mano, kad Švedija neatitinka euro 
įvedimo sąlygų.“

Ši išvada grindžiama dviem priežastimis. 

- Visiško teisinio derėjimo trūkumas

2006 m. konvergencijos ataskaitoje vertinant teisinę konvergenciją buvo nuspręsta, kad 
Švedijos teisės aktai nevisiškai atitinka EB sutarties 108 ir 109 straipsnius ir ECBS (ECB) 
statutą. 2006 ir 2007 m. Švedijos centrinio banko (šved. Sveriges Riksbank ) įstatymas buvo iš 
dalies pakeistas, bet 2006 m. konvergencijos ataskaitoje nurodyti neatitikimai nebuvo 
pašalinti, visų pirma centrinio banko nepriklausomumo atžvilgiu. Esama keleto trūkumų dėl 
Sveriges Riksbank tikslų arba piniginio finansavimo draudimo. Švedijos teisės aktai nevisiškai 
atitinką Sutartį.
- Neatitiktis valiutos kurso kriterijui
Švedijos krona nedalyvauja Europos valiutų kurso mechanizme (VKM II). Švedija nuo 10-ojo 
dešimtmečio pradžios taiko lankstaus valiutos kurso režimą ir infliacijos valdymo režimą. 
Švedija neatitinka valiutos kurso kriterijaus.

Komisija daro išvadą, kad Švedija nepažeidžia Sutarties ir kad ji niekuomet neįvykdė visų euro 
įsivedimo kriterijų. Švedijos padėtis bus iš naujo įvertinta 2010 m. konvergencijos ataskaitoje, 
kuri bus priimta 2010 m. gegužės 12 d. 

Komisija nepalaiko peticijos pateikėjo išvados, kad pažeidžiamos jo asmens teisės naudotis 
bendrąja valiuta.“ 


