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Przyjęcie przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. *

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Rady w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. (COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 

2014/0170(NLE))

(Konsultacja)

(2016/C 224/13)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0324),

— uwzględniając art. 140 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C8-0026/2014),

— uwzględniając sprawozdanie Komisji o konwergencji za rok 2014 (COM(2014)0326) oraz sprawozdanie Europejskiego 
Banku Centralnego o konwergencji z czerwca 2014 r.,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie rozszerzenia strefy euro (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ulepszenia metody konsultacji z Parlamentem 
w procedurach dotyczących rozszerzenia strefy euro (2),

— uwzględniając art.100 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0001/2014),

A. mając na uwadze, że pierwsza próba wprowadzenia euro przez Litwę miała miejsce w 2006 r., że w dniu 25 lutego 
2013 r. rząd litewski wyznaczył datę wprowadzenia euro na 1 stycznia 2015 r., a w dniu 17 kwietnia 2014 r. parlament 
litewski (Seimas) zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę o przyjęciu przez Litwę euro;

B. mając na uwadze, że wymogi prawne przystąpienia do strefy euro określone są w art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) oraz w protokole nr 13 w sprawie kryteriów konwergencji, mając na uwadze, że aby przystąpić 
do strefy euro, należy spełnić następujące cztery kryteria konwergencji: osiągniecie wysokiego stopnia stabilności cen, 
stabilna sytuacja finansów publicznych, poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych 
mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego, a także trwały charakter konwergencji 
osiągniętej przez państwo członkowskie i jego udziału w mechanizmie kursów wymiany walut, co odzwierciedla się 
w poziomach długoterminowych stóp procentowych;

C. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2014 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu 
Europejskiego 7. kadencji ogromną większością głosów przyjęła sprawozdanie w sprawie przyjęcia przez Litwę euro, 
a tym samym poparła przyjęcia przez Litwę euro;

D. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego Banku Centralnego dotyczącym konwergencji, 
opublikowanym 4 czerwca 2014 r., Litwa spełnia wszystkie kryteria konwergencji;

E. mając na uwadze, że euro jest walutą UE i że zasadniczo wszystkie państwa członkowskie, które spełniają kryteria 
konwergencji, muszą przyjąć euro, od czego poczyniono odstępstwo jedynie dla Danii i Zjednoczonego Królestwa;

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. popiera przyjęcie przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.;
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3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez 
Parlament;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według sprawozdania Komisji z konwergencji w roku kończącym się w kwietniu 
2014 r. stopa inflacji na Litwie wyniosła 0,6 %, co oznacza spełnienie kryterium konwergencji dotyczącego stabilności cen;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według sprawozdania Komisji z konwergencji w roku referencyjnym 2013 deficyt 
budżetowy na Litwie wynosił 2,1 %, a dług publiczny wynosił 39,4 % produktu krajowego brutto, co oznacza spełnienie 
kryterium konwergencji dotyczącego stabilnej sytuacji finansów publicznych;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według sprawozdania Komisji z konwergencji w ciągu dwuletniego okresu oceny 
nie odnotowano jakichkolwiek napięć wokół kursu wymiany lita do euro, co oznacza spełnienie kryterium konwergencji 
dotyczącego poszanowania zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut 
europejskiego systemu walutowego;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według sprawozdania Komisji z konwergencji w okresie referencyjnym od maja 
2013 r. do kwietnia 2014 r. długoterminowe stopy procentowe na Litwie wynosiły średnio 3,6 %, co oznacza spełnienie 
kryterium konwergencji dotyczącego trwałego jej charakteru;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z konwergencji ustawodawstwo na Litwie 
spełnia całkowicie wymóg zgodności określony w art. 131 TFUE;

9. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje szczególnie zgodność ustawy o Lietuvos bankas z zasadą niezależności 
banku centralnego określoną w art. 130 TFUEi odzwierciedloną w art. 7 Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego;

10. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia 
znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Komisji, Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu, Eurogrupie i rządom państw członkowskich. 
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