
P7_TA(2013)0313 

Aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2013 over het voorstel voor 

een besluit van de Raad betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 

2014 (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE)) 

(Raadpleging) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0345), 

– gezien het convergentieverslag van de Commissie van 2013 (COM(2013)0341) met 

betrekking tot Letland en het convergentieverslag van de Europese Centrale Bank (ECB) 

van juni 2013, 

– gezien het document van de diensten van de Commissie bij het convergentieverslag van de 

Commissie van 2013 met betrekking tot Letland (SWD(2013)0196), 

 gezien zijn resolutie van 1 juni 2006 over de uitbreiding van de eurozone1, 

– gezien 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 140, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 

grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0183/2013), 

– gezien artikel 83 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0237/2013), 

A. overwegende dat op grond van artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) het bereiken van een hoge mate van duurzame convergentie wordt 

beoordeeld aan de hand van de mate waarin elke lidstaat aan de volgende criteria voldoet: 

het bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteit; de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën; de inachtneming van de normale fluctuatiemarges van het 

wisselkoersmechanisme; en de duurzaamheid van de door de lidstaat bereikte convergentie 

en van zijn deelneming aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, 

hetgeen tot uitdrukking komt in het niveau van de rentevoet voor de lange termijn (de 

criteria van Maastricht); 

B. overwegende dat Letland heeft voldaan aan de criteria van Maastricht als bepaald in 

artikel 140 van het VWEU en protocol nr. 13 betreffende de convergentiecriteria dat als 

bijlage aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het VWEU is gehecht; 

                                                 
1  PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 249. 
2  PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 251. 



C. overwegende dat de rapporteur een bezoek aan Letland heeft afgelegd om te beoordelen of 

het land klaar is om toe te treden tot de eurozone; 

D. overwegende dat de bevolking van Letland buitengewone inspanningen heeft geleverd om 

de financiële crisis te boven te komen en naar de weg van concurrentievermogen en groei is 

teruggekeerd; 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie; 

2. spreekt zich uit voor de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014; 

3. merkt op dat de beoordeling van de Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft 

plaatsgevonden tegen de achtergrond van de mondiale financiële crisis, die het vooruitzicht 

van nominale convergentie voor een groot aantal andere lidstaten heeft verslechterd en in 

het bijzonder een aanzienlijke, cyclische neerwaartse beweging van de inflatiepercentages 

heeft uitgelokt; 

4. merkt in het bijzonder op dat de mondiale financiële crisis Letland hard heeft getroffen op 

het vlak van armoede, werkloosheid en demografische ontwikkelingen; dringt er bij Letland 

en zijn partners in de Unie op aan strikte macroprudentiële normen toe te passen waarmee 

wordt beoogd niet-duurzame kapitaalstromen en trends inzake kredietgroei zoals vóór de 

crisis te voorkomen; 

5. stelt vast dat Letland aan de criteria voldoet dankzij de vastberaden, geloofwaardige en 

duurzame inspanningen van de Letse regering en de Letse bevolking; wijst erop dat de 

algemene duurzaamheid van de macro-economische en financiële situatie zal afhangen van 

de uitvoering van evenwichtige en verregaande hervormingen die zijn gericht op de 

combinatie van discipline met solidariteit en op de lange termijn duurzame investeringen, 

niet alleen in Letland, maar ook in de economische en monetaire unie in het geheel; 

6. merkt op dat de Europese Centrale Bank in zijn convergentieverslag van 2013 enige 

bezorgdheid heeft geuit over de duurzaamheid op de lange termijn van de economische 

convergentie van Letland; benadrukt in het bijzonder de volgende verklaringen en 

aanbevelingen van dit verslag: 

 

– lid worden van een muntunie houdt voorafgaande monetaire en wisselkoersinstrumenten 

in en veronderstelt een groter belang voor interne flexibiliteit en weerbaarheid; de 

autoriteiten moeten daarom manieren overwegen om de alternatieve anti-cyclische 

beleidsinstrumenten die zij ter beschikking hebben, te versterken, naast hetgeen al sinds 

2009 werd gedaan; 

– Letland moet verdergaan op de weg van een uitgebreide begrotingsconsolidatie 

overeenkomstig de vereisten van het stabiliteits- en groeipact en moet een 

begrotingskader uitvoeren en naleven dat een terugkeer in de toekomst naar een pro-

cyclisch beleid helpt te voorkomen; 

– zowel de nood aan een sterker institutioneel milieu als het feit dat de schaduweconomie, 

die weliswaar afneemt, nog steeds relatief groot wordt geschat, brengen niet alleen 

verliezen van overheidsinkomsten met zich mee, maar vervalsen ook de mededinging, 

schaden het concurrentievermogen van Letland, verminderen de aantrekkelijkheid van 

het land als bestemming voor directe buitenlandse investeringen en belemmeren zo 



langetermijninvesteringen en de productiviteit; is van mening dat deze bezorgdheden 

serieus moeten worden genomen, vooral als de huidige trends inzake inflatie en 

financiële stromen worden gekeerd; denkt echter dat deze bezorgdheden geen 

verandering brengen in de over het geheel genomen positieve beoordeling over de 

aanneming van de euro door Letland; 

7. verzoekt de Letse regering om voortzetting van haar voorzichtige begrotingsbeleid en het 

over de hele linie op stabiliteit gerichte beleid, gelet op de macro-economische 

onevenwichtigheden en de risico's voor de prijsstabiliteit die zich in de toekomst kunnen 

voordoen, alsmede ter correctie van de door de Commissie in het kader van het 

waarschuwingsmechanismeverslag geïdentificeerde onevenwichtigheden; merkt op dat de 

prijsstabiliteit in Letland sterk afhangt van de volatiliteit van grondstofprijzen wegens de 

lage energie-efficiëntie en de hoge invoer van energie van één bepaalde bron in de 

samenstelling van een consumptiepakket; roept de Letse regering op hierin te verbeteren en 

haar algemene inspanningen op te voeren om alle nationale doelstellingen van EU 2020 te 

behalen; 

8. uit zijn bezorgdheid over de momenteel beperkte steun van de Letse burgers voor de 

aanneming van de euro; verzoekt de Letse regering en autoriteiten de Letse burgers beter te 

informeren teneinde meer draagvlak voor de aanneming van de euro te verkrijgen; verzoekt 

de Letse regering en autoriteiten hun informatie- en communicatiecampagne voort te zetten 

om alle Letse burgers te bereiken; 

9. dringt er bij de Letse regering op aan de structurele tekortkomingen op de arbeidsmarkt aan 

te pakken met passende structurele en onderwijshervormingen; dringt er in het bijzonder bij 

de Letse regering op aan het armoedeniveau en de breder wordende inkomenskloof aan te 

pakken; 

10. onderkent de stabiliteit van het Letse bankwezen gedurende de laatste drie jaar; wijst er 

echter op dat het bankzakenmodel tijdens de eerste fase van de mondiale financiële crisis 

voor serieuze uitdagingen heeft gestaan; benadrukt dat een totale ineenstorting van het Letse 

financiële systeem toen slechts kon worden voorkomen door een bail-out van de EU en het 

IMF; is ingenomen met de recente hervormingen ter versterking van de regelgeving van 

Letse banken die actief zijn op het gebied van door niet-ingezetenen aangehouden 

deposito’s; dringt er bij de Letse autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat een strikt toezicht 

op deze banken wordt gehandhaafd alsook adequate bijkomende maatregelen voor 

risicobeheer worden uitgevoerd; roept de Letse autoriteiten voorts op behoedzaam te blijven 

over mogelijke verkeerde combinaties tussen de activa-passiva-looptijdenstructuren van de 

banken, die als een gevaar voor financiële stabiliteit kunnen worden beschouwd; 

11. verzoekt de Letse autoriteiten de lopende praktische voorbereidingen voort te zetten 

teneinde een soepel overgangsproces te waarborgen; verzoekt de regering van Letland 

gepaste controlemechanismen op te zetten teneinde ervoor te zorgen dat de invoering van de 

euro niet wordt gebruikt voor verborgen prijsstijgingen; 

12. 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; 

13. betreurt het dat het Parlement was verzocht zijn standpunt te geven overeenkomstig artikel 

140 VWEU binnen een extreem klein tijdskader; vraagt de Commissie en de lidstaten die 

van plan zijn de euro aan te nemen, een gepast tijdskader te verschaffen zodat het Parlement 



een standpunt kan geven op basis van een uitgebreider en meeromvattend debat; 

14. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

15. 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. 

 

 


