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PROTOCOLUL (nr. 13)
PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENȚĂ
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

să stabilească normele de aplicare a criteriilor de convergență care trebuie să orienteze
Uniunea în deciziile sale de a pune capăt derogărilor statelor membre care fac obiectul unei
derogări menționate la articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
DORIND

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind
Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

Articolul 1
Criteriul stabilității prețurilor, menționat la articolul 140 alineatul (1) prima liniuță din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene înseamnă că un stat membru are o stabilitate durabilă a
nivelului prețurilor și o rată medie a inflației, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării,
care nu poate depăși cu mai mult de 1½ puncte procentuale rata inflației a cel mult trei state
membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilității prețurilor. Inflația se
calculează cu ajutorul indicelui prețurilor de consum pe o bază comparabilă, ținând seama de
diferențele dintre definițiile naționale.

Articolul 2
Criteriul situației finanțelor publice, menționat la articolul 140 alineatul (1) a doua liniuță din tratatul
menționat înseamnă că, în momentul examinării, un stat membru nu face obiectul unei decizii a
Consiliului menționată la articolul 126 alineatul (6) din tratatul menționat, privind existența unui
deficit excesiv în statul membru respectiv.

Articolul 3
Criteriul de participare la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European, menționat
la articolul 140 alineatul (1) a treia liniuță din tratatul menționat, înseamnă că un stat membru a
respectat marjele normale de fluctuație prevăzute de mecanismul cursului de schimb al Sistemului
Monetar European, fără să cunoască tensiuni grave cel puțin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea
examinării. În special, statul membru nu a devalorizat din proprie inițiativă cursul de schimb central
bilateral al monedei sale în raport cu euro pentru aceeași perioadă.

Articolul 4
Criteriul de convergență al ratelor dobânzilor menționat la articolul 140 alineatul (1) a patra liniuță
din tratatul menționat, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, înseamnă că un
stat membru a avut o rată a dobânzii nominală medie pe termen lung care nu poate depăși cu
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mai mult de două puncte procentuale pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele
mai bune rezultate în domeniul stabilității prețurilor. Ratele dobânzilor sunt calculate pe baza
obligațiunilor de stat pe termen lung sau a unor titluri comparabile, ținând seama de diferențele
dintre definițiile naționale.
Articolul 5
Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.
Articolul 6
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parla
mentului European, a BCE, precum și a Comitetului Economic și Financiar, adoptă dispozițiile
corespunzătoare pentru a preciza în detaliu criteriile de convergență menționate la articolul 140
din tratatul menționat, care vor înlocui atunci prezentul protocol.

