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Prisijungimo prie valiutų kurso mechanizmo (VKM II) sąlygų teisinis
įvertinimas

I.

ĮVADAS

1.

2019 m. kovo 26 d. Ekonomikos ir finansų komiteto (EFK) posėdyje EFK pirmininkas
paprašė Tarybos Teisės tarnybos pateikti nuomonę dėl dalyvavimo valiutų kurso
mechanizme (VKM II) teisinių sąlygų. Šis klausimas susijęs su 2018 m. liepos 12 d. Euro
grupės pareiškimu dėl Bulgarijos tolesnių veiksmų siekiant dalyvauti VKM II. Pareiškime
nustatyta, jog tam, kad šalis prisijungtų prie VKM II, turi būti įvykdytos kelios išankstinės
sąlygos, visų pirma sąlyga dalyvauti bankų sąjungoje. Be to, pareiškime nurodoma, jog Euro
grupė tikisi, kad prisijungimo prie VKM II sąlygų, kurios keliamos Bulgarijai, bus laikomasi
ir ateityje: "In the future, we expect to follow a similar approach for Member States wishing
to join ERM II, in line with the principle of equal treatment" 2.

1

2

Šiame dokumente pateikiamos teisinės rekomendacijos, kurioms taikoma 2001 m. gegužės
30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4
straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga ir kurių Europos Sąjungos Taryba neskelbia viešai.
Taryba pasilieka galimybę neleistino paskelbimo atveju pasinaudoti visomis teisės aktų
numatytomis teisėmis.
Euro zonai priklausančių valstybių narių finansų ministrų, Europos Centrinio Banko,
Danijos finansų ministro ir Centrinio banko valdytojo atstovų pareiškimas, 2018 m. liepos
12 d. https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/12/statement-onbulgaria-s-path-towards-erm-ii-participation/
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2.

Šioje nuomonėje siekiama paaiškinti procedūrinę sistemą ir teisines sąlygas, susijusias su
valstybės narės prisijungimu prie VKM II.

II.

TEISINĖ SISTEMA IR FAKTINĖS APLINKYBĖS

3.

Bendra pinigų politika yra Sąjungos acquis, taikomos visoms valstybėms narėms, dalis. Taigi
euro įvedimas yra ne tik valstybių narių teisė, bet ir pirmiausia – pareiga, jeigu tenkinamos
tokio įvedimo sąlygos, įskaitant konvergencijos kriterijus 3.

4.

Konvergencijos kriterijai ir euro įvedimui taikoma procedūra nustatyti SESV 140 straipsnyje.
Jo 1 dalis išdėstyta taip: „Ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai
taikoma išimtis, prašymu, Komisija ir Europos centrinis bankas praneša Tarybai apie
pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus
Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti. (…) Pranešimuose taip pat nagrinėjama, ar pasiektas
aukštas tvarios konvergencijos laipsnis, tuo tikslu nurodant, kaip kiekviena valstybė narė
atitinka šiuos kriterijus: (…)
–

Europos pinigų sistemos valiutos kurso mechanizmo nustatytų normalių svyravimo ribų
laikymasis bent dvejus metus išvengiant nuvertėjimo euro atžvilgiu (…)“.

5.

Protokole (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų išsamiau nustatoma, kad „[d]alyvavimo
Europos pinigų sistemos valiutos kurso mechanizme kriterijus (...) reiškia, kad valstybė narė
laikėsi norminių svyravimų ribų, numatytų Europos pinigų sistemos valiutos kurso
mechanizme, be didelių nukrypimų bent paskutinius dvejus metus iki tyrimo. Pirmiausia,
valstybė narė negali būti nuvertinusi savo valiutos dvišalio pagrindinio kurso euro atžvilgiu
savo pačios iniciatyva per tą patį laikotarpį.“

3

Išskyrus Jungtinę Karalystę ir Daniją, nes jos abi pasinaudojo atsisakymo dalyvauti teise ir
joms abiems taikoma išimtis atitinkamai pagal Protokolą Nr. 15 ir Protokolą Nr. 16.
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6.

Nors norint įsivesti eurą būtinas sėkmingas dalyvavimas VKM II, nei Sutartyse, nei jokiame
antrinės teisės akte neapibrėžiamos sąlygos ir procedūros, kurių turėtų laikytis euro zonos
dalimi pageidaujanti tapti euro zonai nepriklausanti valstybė narė.

7.

1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Taryba priėmė rezoliuciją 4, kurioje nustatomi
VKM II principai ir tikslai, taip pat šio mechanizmo pagrindiniai elementai, įskaitant tam
tikras taisykles dėl sprendimų priėmimo ir procedūros (toliau – Rezoliucija). Rezoliucija
įtvirtintas bendras valstybių narių sutarimas dėl to, kaip jos ketina taikyti VKM II 5, ir joje tuo
tikslu numatyta sprendimus priimti tarpvyriausybiniu lygmeniu. Todėl ši Rezoliucija yra
teisiniai metmenys, pagal kuruos turi būti priimami sprendimai dėl euro zonai nepriklausančių
valstybių narių prisijungimo prie VKM II. Bet kokiems toje Rezoliucijoje nustatytų principų,
tikslų ir pagrindinių elementų pakeitimams atlikti reikėtų, kad rezoliuciją pritaikytų pati
Europos Vadovų Taryba.

8.

Rezoliucijos 1.1 punkte nurodoma: „sound fiscal and structural policies in all Member States
are, at least, equally essential for sustainable exchange-rate policy“.

9.

Be to, Rezoliucijos 1.3 punkte primenama, kad VKM II tikslai yra:
i)

užtikrinti, kad mechanizme dalyvaujančios euro zonai nepriklausančios valstybės narės
formuotų stabilią politiką, skatinti konvergenciją ir tokiu būdu padėti toms valstybėms
dedant pastangas įsivesti eurą;

ii)

pateikti patikimos ekonominės politikos apskritai ir pinigų politikos konkrečiai
vykdymo orientyrą ir

iii)

apsaugoti euro zonai nepriklausančias valstybes nares nuo nepagrįsto spaudimo užsienio
valiutų rinkose.

4
5

Rezoliucija dėl valiutų kursų mechanizmo įdiegimo trečiajame ekonominės ir pinigų
sąjungos etape, 1997 m. birželio 16 d., OL C 236, 1997 8 2, p. 5.
Žvelgiant formaliai, VKM II oficialiai buvo sukurtas 1999 m. sausio 1 d., kaip VKM
pakeičiantis mechanizmas.
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10.

Rezoliucijos 1.4 punktas išdėstytas taip: „[The exchange-rate mechanism] will also help to
ensure that Member States seeking to adopt the euro after 1 January 1999 receive treatment
equal to that of those initially adopting the euro with respect to the fulfilment of the
convergence criteria“.

11.

Sprendimas dėl naujos valstybės narės dalyvavimo VKM II formuojamas dviem etapais.
Pirmasis etapas – prisijungimas prie Europos Centrinio Banko (ECB) ir euro zonai
nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, nustatančios valiutos
kurso mechanizmo veikimo būdus (žr. Rezoliucijos 2.2 punktą). Tik tos valstybės narės, kurių
centriniai bankai yra prisijungę prie tos sutarties, gali tapti VKM II narėmis. Šiuo metu visos
euro zonai nepriklausančios valstybės narės yra prisijungusios prie šios sutarties 6.

12.

Antruoju etapu, atitinkamai valstybei narei paprašius, priimamas sprendimas dėl dalyvavimo
VKM II 7. Valstybė narė prie VKM II prisijungia euro zonai priklausančių valstybių narių
ministrų, ECB ir mechanizme dalyvaujančių euro zonai nepriklausančių valstybių narių
ministrų ir centrinių bankų valdytojų bendru susitarimu po to, kai įvykdoma bendra
procedūra, kurioje dalyvauja Komisija, ir pasikonsultuojama su Ekonomikos ir finansų
komitetu (EFK) (žr. Rezoliucijos 2.3 punktą). Bendras susitarimas reiškia, kad nėra oficialiai
balsuojama, tačiau sprendimai nėra laikomi priimtais, jeigu nors viena iš pirmesniame
sakinyje minėtų šalių jiems prieštarauja. Sprendimas dėl dalyvavimo taip pat apima centrinių
kursų ir standartinių svyravimo ribų nustatymą.

6
7

Sutarties tekstą žr. OL C 5, 2011 1 8, p. 3–6.
Pagal nusistovėjusią praktiką šis prašymas adresuojamas Tarybos (ECOFIN) pirmininkui.
Tačiau jokia nuostata nedraudžiama tokį prašymą pateikti Euro grupės pirmininkui,
atsižvelgiant į pagrindinį vaidmenį, kurį Euro grupė atlieka vykdant politinį vadovavimą
prisijungimui prie VKM II.
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13.

Nusistovėjo praktika, kad sprendimus dėl dalyvavimo VKM II rengia vadinamasis VKM II
komitetas, kurį sudaro euro zonai priklausančių valstybių narių bei VKM II dalyvaujančių
valstybių narių administracijų deleguoti EFK nariai, EFK nariai iš VKM II centrinių bankų,
du ECB atstovai ir du Komisijos atstovai 8.

14.

Nuo euro įvedimo prie VKM II prisijungė šios valstybės narės: Danija ir Graikija (1998 m.
rugsėjo 26 d.), Estija, Slovėnija ir Lietuva (2004 m. birželio 27 d.), Kipras, Latvija ir Malta
(2005 m. balandžio 29 d.), Slovakija (2005 m. lapkričio 25 d.). Kitoms valstybėms narėms
įsivedus eurą, šiuo metu Danija yra vienintelė valstybė narė, dalyvaujanti VKM II.

15.

2018 m. birželio 29 d. Bulgarija pranešė Euro grupės pirmininkui apie savo ketinimą
prisijungti prie VKM II. Savo pranešime Bulgarija prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus,
kuriuos ji numato įvykdyti iki prisijungimo, visų pirma – sudaryti susitarimą su Europos
Centriniu Banku dėl glaudaus bendradarbiavimo siekiant prisijungti prie bankų sąjungos.
Reaguodama į šį pranešimą, Euro grupė pareiškė, kad yra pasirengusi priimti sprendimą dėl
narystės VKM II, jei bus veiksmingai įgyvendinti pačios Bulgarijos iš anksto prisiimti
įsipareigojimai 9.

III. TEISINĖ ANALIZĖ
16.

Šioje nuomonėje pirma bus išaiškintos bendrosios prisijungimo prie VKM II teisinės
sąlygos (i skirsnis). Toliau bus atskirai aptartas prašančios valstybės narės dalyvavimas bankų
sąjungoje, kaip viena iš prisijungimo prie VKM II sąlygų (ii skirsnis).

8

9

Nepaisant to, jog Rezoliucijoje teigiama, kad sprendimai priimami ministrų lygmeniu,
remiantis nusistovėjusia praktika, galutinis susitarimas pasiekiamas VKM II komitete, o
ministrų susitikimai (įskaitant valdytojus, Komisijos narį ir ECB pirmininką) šaukiami tik
jeigu tame komitete nepavyksta pasiekti bendro sutarimo. Atitinkamai, priimdami galutinį
sprendimą, VKM II komiteto nariai savo įgaliojimais asmeniškai atstovauti savo ministrus
pasinaudoja tik gavę pastarųjų sutikimą dėl galutinio susitarimo.
2018 m. liepos 12 d. Euro grupės pareiškimas.
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i)
17.

Bendrosios dalyvavimo VKM II sąlygos

Sprendimas dėl euro zonai nepriklausančios valstybės narės dalyvavimo VKM II gali
priklausyti nuo sąlygų, kurias įvykdžius būtų pasiekti VKM II tikslai. Nustatydamos tas
sąlygas sprendimus priimančios šalys t. y. euro zonai priklausančios valstybės narės, VKM II
narės ir institucijos, turi tam tikrą veiksmų laisvę. Tačiau ta veiksmų laisvė apibrėžiama tam
tikrais elementais.

18.

Pirma, tiek sprendime, tiek dalyvavimo sąlygose turi būti atsižvelgta į šios nuomonės
10 punkte nurodytos Rezoliucijos 1.4 punkte nustatytą vienodo požiūrio principą 10.

19.

Pagal šį principą dalyvauti VKM II prašančios valstybės narės turi būti traktuojamos vienodai
su tomis valstybėmis narėmis, kurios jau iš pradžių įsivedė eurą, ir su tomis, kurios vėliau
prisijungė prie VKM II. Vienodo požiūrio principas yra vienas iš bendrųjų ES teisės principų,
šiuo metu įtvirtintas Chartijos 20 ir 21 straipsniuose, pagal kurį reikalaujama, kad panašios
situacijos neturėtų būti vertinamos skirtingai ir kad skirtingos situacijos neturėtų būti
vertinamos vienodai, nebent toks vertinimas yra objektyviai pateisinamas 11. Tai reiškia, kad
nors sąlygos kiekvienos konkrečios situacijos atveju gali skirtis, bet koks skirtumas turi būti
pagrįstas objektyviomis priežastimis.

20.

Toks objektyvus pagrindimas gali būti susijęs su konkrečia dalyvauti prašančios valstybės
narės ekonomine padėtimi. Taip pat galima atsižvelgti į skirtingas aplinkybes, kuriomis
teikiamas dalyvavimo prašymas ir, visų pirma, ekonominės padėties ES raidą, taip pat
atitinkamus institucinės ir normatyvinės aplinkos pokyčius 12.

10

11

12

Konkrečiai, tai 2018 m. liepos 12 d. Euro grupės pareiškimo dėl Bulgarijos tolesnių veiksmų
siekiant dalyvauti VKM II (žr. šios nuomonės 1 punktą) paskutinėje pastraipoje nurodytas
vienodo požiūrio principas.
Žr. 2014 m. gegužės 22 d. Sprendimo Glatzel, C-356/12, EU:C:2014:350, 43 punktą ir
2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo Vervloet ir kiti, C-76/15, EU:C:2016:975, 74 punktą ir
jame nurodytą teismo praktiką.
Toks būtų bankų sąjungos atvejis, žr. šios nuomonės 28 punktą ir tolesnius punktus.
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21.

Antra, sprendimas dėl dalyvavimo VKM II, taip pat su tuo siejamos sąlygos turi būti
grindžiami objektyviais kriterijais, tiesiogiai susijusiais su VKM II tikslų, nurodytų
Rezoliucijos 1.3 punkte, pasiekimu (žr. šios nuomonės 9 punktą). Sąlygos turi atitikti
būtinumo ir proporcingumo principą, kiek tai susiję su tvaraus dalyvavimo VKM tikslu. Todėl
sąlygos turi būti tiesiogiai ir iš tikrųjų susijusios su tvaraus valiutų kurso mechanizmo
įgyvendinimu ir galiausiai su konvergencijos kriterijais, pagal kuriuos valiuta negali būti
nuvertinta, kaip išdėstyta SESV 140 straipsnio 1 dalyje ir prie Sutarčių pridėtame
Protokole (Nr. 13). Sąlygų nustatymas tik remiantis politinio patogumo kriterijais nėra
galimas.

22.

Šios sąlygos visų pirma gali būti susijusios su atitinkamos valstybės narės biudžeto ir
struktūrine politika. Iš tikrųjų, pirmiau nurodytos Rezoliucijos 1.1 punkte primenama: „sound
fiscal and structural policies in all Member States are, at least, equally essential for
sustainable exchange-rate policy“. Be to, pirmiau nurodytos Rezoliucijos 1.3 punkte
primenami VKM II tikslai – užtikrinti, kad mechanizme dalyvaujančios euro zonai
nepriklausančios valstybės narės formuotų stabilią politiką, skatinti konvergenciją ir pateikti
patikimos ekonominės politikos apskritai vykdymo orientyrą. Galiausiai dabartiniuose
ekonomikos valdymo teisės aktuose ekonominės ir fiskalinės politikos priežiūra siejama su
sklandžiu dalyvavimu mechanizme 13.

23.

Šiame kontekste tokios sąlygos kaip, pavyzdžiui, imtis esminių politikos koregavimų kainų
liberalizavimo ir fiskalinės politikos srityse ar vykdyti fiskalinio konsolidavimo planą arba
dideles struktūrines reformas, atrodo tinkamos, kad būtų įgyvendinti Rezoliucijoje nustatyti
tikslai.

13

Žr. pavyzdžiui, 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės
priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo 9 straipsnio 1 dalį
(OL L 209, 1997 8 2, p. 1).
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24.

Trečia, sąlygos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su tvaraus valiutų kurso mechanizmo
įgyvendinimu, iš principo nebūtų galimos. Kitaip tariant, VKM II procesas negali būti
naudojamas tam, kad būtų nustatyti kitokie konvergencijos kriterijai nei išvardytieji
išsamiame SESV 140 straipsnio 1 dalyje pateiktame sąraše. Pavyzdžiui, elementai, kurie
dažnai nurodomi konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kaip antai teisinės valstybės
principo įgyvendinimas atitinkamoje valstybėje narėje, kova su korupcija, tam tikri socialinės
politikos aspektai, pavyzdžiui, švietimas arba sveikatos apsauga, arba skurdo lygio
mažinimas, gali būti laikomi bendro ekonominio konteksto, kuris yra aktualus ekonominiam
koordinavimui vykdyti, dalimi, tačiau nėra tiesiogiai susiję su veiksmingu VKM II
įgyvendinimu, todėl nebūtų laikomi tinkamomis sąlygomis dalyvavimui VKM II.

25.

Ketvirta, Rezoliucijoje nenustatytas terminas, per kurį reikia priimti sprendimą dėl
dalyvavimo VKM II. Dėl to, kad euro zonai priklausančios valstybės narės, VKM II narės ir
institucijos turi tam tikrą veiksmų laisvę priimti sprendimą dėl dalyvavimo VKM II, tokio
sprendimo priėmimo laikotarpis nuo prašymo pateikimo gali trukti tiek, kiek reikia. Vis dėlto
minėto laikotarpio trukmė turėtų būti proporcinga konkretaus atvejo sudėtingumui, įskaitant
galimų susijusių sąlygų kiekį ir pobūdį. Tai reiškia, kad tarp prašymo prisijungti prie VKM II
ir galutinio sprendimo dėl dalyvavimo nėra jokio neatidėliotino ar automatinio pobūdžio
sąsajos.

26.

Panašiai euro zonai priklausančios valstybės narės, VKM II narės ir institucijos turi veiksmų
laisvę susitarti, kad su dalyvavimu VKM II siejamos sąlygos turi būti įvykdytos: i) prieš
priimant sprendimą dėl prisijungimo prie VKM II (tokiu būdu pastarojo sprendimo priėmimas
priklauso nuo sėkmingo minėtų sąlygų įgyvendinimo 14) arba ii) vėliau, jau priėmus tokį
sprendimą 15, jeigu tai daroma laikantis vienodo požiūrio principo skirtingų valstybių narių,
prašančių prisijungti prie VKM II, atžvilgiu, kaip nurodyta pirmiau.

14

15

Kaip Bulgarijos atveju: Bulgarija prisiėmė tam tikrus preliminarius įsipareigojimus; 2018 m.
liepos 12 d. Euro grupės pareiškime nurodyta, kad tų įsipareigojimų įvykdymas yra būtinas
tam, kad šalis galiausiai prisijungtų prie VKM II.
Kaip visų iki Bulgarijos prie VKM II prisijungusių šalių atveju.
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27.

Tačiau prisijungimo prie VKM II procedūra negali būti pristabdyta arba atidėta savavališkai
arba neturėti aiškiai nustatytų terminų, susijusių su konkrečiais derybų poreikiais. Sprendimą
priimančios euro zonai priklausančios valstybės narės, VKM II narės ir institucijos privalo
laikytis pareigos imtis veiksmų, nes priešingu atveju jos galėtų trukdyti valstybei narei (tai,
kuri prašo dalyvauti VKM II) įvykdyti savo pagal Sutartis prisiimtą įsipareigojimą įsivesti
eurą, taip pažeisdamos institucijoms ir valstybėms narėms privalomą lojalaus
bendradarbiavimo principą (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis).
ii)

28.

Pastabos dėl bankų sąjungos

Dalyvauti VKM II prašančios valstybės narės dalyvavimo bankų sąjungoje, kaip vienos iš
prisijungimo prie VKM II sąlygų, klausimą reikia apsvarstyti atskirai.

29.

Bankų sistema, valstybės biudžetas ir pinigų politika yra aiškiai tarpusavyje susijęs trejetas.
Euro zonos bankų sistemos finansinis stabilumas yra itin svarbus euro stabilumui. Bendros
valiutos turėjimas reikalauja bendros bankų kontrolės ir priežiūros sistemos. Kaip jau
paaiškinta, vienas iš VKM II tikslų – parengti valstybes nares ir padėti joms dedant pastangas
įsivesti eurą. Be to, veiksmingas mechanizmo įgyvendinimas priklauso nuo patikimos
ekonominės politikos vykdymo, o tam labai svarbus bankų sistemos finansinis stabilumas.
Remiantis tuo, gali būti nustatyta, kad norint dalyvauti VKM II reikia įvykdyti tam tikras
sąlygas, susijusias su atitinkamos valstybės narės ir Sąjungos finansų sistemos stabilumu. Tai
gali apimti sąlygas dėl makroprudencinės politikos, nemokumo procedūrų ar kovos su pinigų
plovimu teisės aktų.

30.

Be to, kaip viena iš dalyvavimo VKM II sąlygų gali būti reikalavimas, kad dalyvauti prašanti
valstybė narė ir ECB nustatytų glaudų bendradarbiavimą siekiant, kad ji prisijungtų prie
bankų sąjungos, atsižvelgiant į bankų sąjungos ir finansinio stabilumo tarpusavio sąsają 16.
Būtent toks buvo vienas iš Bulgarijos prisiimtų išankstinių įsipareigojimų jai siekiant vėliau
prisijungti prie VKM II.

16

Glaudaus ECB ir euro zonai nepriklausančios valstybės narės bendradarbiavimo nustatymo
taisyklės nustatytos Reglamento Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui
pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros
politika (BPM reglamento), 7 straipsnyje ir ECB sprendime 2014/5 dėl glaudaus
bendradarbiavimo.
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31.

Gali kilti klausimas, ar tokios sąlygos nustatymas Bulgarijai atitinka vienodo požiūrio
principą, atsižvelgiant į tai, kad tai pirma valstybė narė, kuriai ji nustatoma, nuo pat VKM II
taikymo pradžios. Bankų sąjunga, o konkrečiau Bendras priežiūros mechanizmas, įsigaliojo
2013 m. lapkričio mėn. – gerokai po to, kai buvo priimtas paskutinis sprendimas dėl
dalyvavimo VKM II (2005 m.) 17. Kadangi tai vienas svarbiausių nuo tada įvykusių
institucinio pobūdžio ekonominės ir pinigų sąjungos pokyčių, logiška, kad jis nustatomas kaip
viena iš sąlygų prisijungti prie VKM II. Be to, pagal vienodo požiūrio principą ši sąlyga taip
pat turėtų būti taikoma visiems po Bulgarijos proceso prasidėsiantiems prisijungimo prie
VKM II procesams.

IV.

IŠVADA

32.

Nustatydamos dalyvavimo valiutų kurso mechanizme sąlygas, sprendimus priimančios šalys
t. y. euro zonai priklausančios valstybės narės, VKM II narės ir institucijos, turi tam tikrą
veiksmų laisvę, tačiau jos privalo laikytis vienodo požiūrio principo, pagal kurį reikalaujama,
kad panašios situacijos neturėtų būti vertinamos skirtingai ir kad skirtingos situacijos neturėtų
būti vertinamos vienodai, nebent toks vertinimas yra objektyviai pateisinamas. Skirtingas
vertinimas gali būti susijęs su konkrečia dalyvauti prašančios valstybės narės ekonomine
padėtimi, tačiau taip pat galima atsižvelgti į pokyčius teisėkūros srityje ar skirtingas
institucines aplinkybes, kuriomis teikiamas dalyvavimo prašymas.

33.

Sprendimą dėl dalyvavimo VKM II galima susieti su sąlygomis, susijusiomis su dalyvauti
prašančios valstybės narės ekonomine ir fiskaline politika, jeigu tos sąlygos iš tikrųjų
susijusios su tvaraus valiutų kurso mechanizmo įgyvendinimu ir galiausiai su konvergencijos
kriterijais, pagal kuriuos valiuta negali būti nuvertinta, kaip išdėstyta SESV 140 straipsnio
1 dalyje ir prie Sutarčių pridėtame Protokole (Nr. 13).

34.

Glaudus dalyvauti prašančios valstybės narės ir ECB bendradarbiavimas siekiant prisijungti
prie bankų sąjungos gali būti pagrįstas reikalavimas, kuris turi būti įvykdytas prieš
prisijungiant prie VKM II.

17

Slovakija, 2005 m. lapkričio mėn.
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