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VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, 
DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH EN 

SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 

Twaalfde verslag over de praktische voorbereidingen voor de toekomstige uitbreiding 
van de eurozone 

1. INLEIDING 

Sinds 1 januari 2011, de dag dat Estland de euro invoerde, bestaat de eurozone uit zeventien 
EU-lidstaten. Voor de resterende elf lidstaten is de verwachting dat negen daarvan de euro 
eveneens zullen invoeren zodra zij aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen. Denemarken 
en het Verenigd Koninkrijk hebben een speciale "opt-out"-status en zijn niet gehouden tot 
invoering van de euro. 

In dit verslag wordt een balans opgemaakt van de praktische voorbereidingen voor de 
invoering van de euro in Letland en tevens beoordeeld welke vorderingen zijn gemaakt met 
de voorlichtingscampagne ter ondersteuning van de omschakeling. Na het besluit van de Raad 
van 9 juli 2013 waarin wordt geconcludeerd dat Letland aan de noodzakelijke voorwaarden 
voor invoering van de euro voldoet, zal het land op 1 januari 2014 ("€-dag") de euro invoeren. 
De omrekeningskoers tussen de Letse lats en de euro is onherroepelijk vastgesteld op 
0,702804 Letse lats voor een euro. 

2. STAND VAN DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE OMSCHAKELING IN LETLAND  

Letland wordt het zesde land dat de euro invoert van de groep van lidstaten die in 2004 tot de 
EU is toegetreden. De oorspronkelijke streefdatum van 1 januari 2008, die was vastgelegd in 
het van 1 november 2005 daterend actieplan voor de invoering van de Europese eenheidsmunt 
in Letland, is later herzien. De streefdatum van 1 januari 2014 is door de Letse regering 
vastgesteld bij ministerieel besluit nr. 165 van 24 maart 2010. Het nationale plan voor de 
omschakeling op de euro is op 19 september 2012 door de Letse regering goedgekeurd en op 
4 april 2013 voor het laatst bijgewerkt. Dit plan is aangevuld met een gedetailleerd actieplan 
voor de invoering van de Europese eenheidsmunt in Letland. De Letse autoriteiten hebben 
zich de afgelopen maanden ernstig en systematisch ingespannen voor een probleemloze 
omschakeling. 

2.1. Organisatie van de omschakeling, aanpassing van het rechtssysteem en 
voorbereidingen van de overheid 

De praktische voorbereidingen voor de invoering van de euro in Letland worden 
gecoördineerd door een stuurgroep onder voorzitterschap van de staatssecretaris van het 
ministerie van Financiën. Deze stuurgroep staat onder toezicht van de raad voor de 
coördinatie van de omschakeling op de Europese eenheidsmunt. De voorbereiding op 
specifieke terreinen gebeurt door vijf werkgroepen, waarin vertegenwoordigers van zowel de 
publieke als private sector zitting hebben (de werkgroep overheidsadministratie, de werkgroep 
kas- en betalingssystemen, de werkgroep niet-financiële vennootschappen en consumenten, de 
werkgroep financieel stelsel en de werkgroep bewustmaking en voorlichting van burgers). 
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Deze werkgroepen worden gecoördineerd door een europrojectmanager, die verslag doet aan 
de stuurgroep. Net als buurland Estland heeft Letland afgezien van de benoeming van een 
"Ms/Mr euro" die fungeert als uniek monitoringpunt voor alle nationale voorbereidingen voor 
de omschakeling op de euro. Wel is bij het ministerie van Financiën een "Eurobureau" 
opgericht, dat fungeert als belangrijkste contactpunt met het publiek. 

In januari 2013 heeft het Letse parlement de "wet op de procedure voor de invoering van de 
euro" aangenomen. Dit is een overkoepelende wet waarin de basisbeginselen van de 
omschakeling zijn neergelegd, zoals onder meer de afrondingsregels die bij de omrekening 
moeten worden toegepast, de periode van dubbele circulatie, de procedures voor de chartale 
omschakeling en het uit de circulatie nemen van chartaal geld in de nationale munteenheid 
(lats), en de regels voor de omrekening van prijzen en de dubbele prijsaanduiding. Verder 
bevat de wet op de procedure voor de invoering van de euro een tijdschema voor de 
aanpassing van de wetten die in verband met de invoering van de euro moeten worden 
gewijzigd. De wet op de Bank van Letland is in overeenstemming gebracht met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en de statuten van het ESCB en de ECB. 

Met de voorbereidingen van de overheid voor de omschakeling zijn goede vorderingen 
gemaakt. Aangezien er geen "Ms/Mr euro" is aangewezen om te fungeren als de stem en 
het gezicht van de omschakeling op de euro, is het van extra groot belang dat in de 
periode rond €-dag steeds omschakelingscoördinatoren beschikbaar zijn voor het snel 
oplossen van eventuele problemen. 

2.2. Voorbereidingen van de financiële en banksector 

Letland is voornemens om voor de omschakeling op de euro het "big-bangscenario" te 
volgen1 en een periode van dubbele circulatie van twee weken te hanteren. 

Latsmunten hebben een betrekkelijk hoge koopkracht en worden intensief door het publiek 
gebruikt voor het doen van dagelijkse betalingen. Anders dan de buren in Estland maken 
Letten relatief weinig gebruik van elektronische betaalmiddelen (in april 2013 had zo'n 15 % 
van de Letse bevolking geen bankrekening). In totaal zijn nu 51 miljoen bankbiljetten en 
482 miljoen munten in de Letse munteenheid in circulatie (cijfers voor 1 juni 2013). Zo'n 
293 miljoen latsmunten moeten uit de circulatie worden genomen. De parallelle structuur van 
lats- en euromunten zal het gebruik van euromunten in Letland vergemakkelijken. Maar 
omdat één lats meer waard is dan één euro, zal het aantal munten door de omrekening 
toenemen. Het is zeer belangrijk dat dit effect in de aanloop naar de omschakeling aan de 
burgers wordt uitgelegd om de vrees voor inflatie weg te nemen. 

Aangezien Letland geen eigen munterij heeft, hebben de Letse autoriteiten een aanbesteding 
gehouden voor het slaan van de euromunten. De vereiste 400 miljoen Letse euromunten 
zullen worden geslagen door de Staatliche Münzen Baden-Württemberg in Stuttgart, 
Duitsland. Het ontwerp van de nationale zijde van de Letse euromunten is geselecteerd na een 
openbare uitnodiging tot het indienen van voorstellen in 2004 waarop alleen Letten 
inschreven. Op de 1- en 2-euromunten zal een beeltenis te zien zijn van een vrouw in 
traditionele klederdracht, terwijl op de 50-, 20- en 10-eurocentmunten het grote en op de 5-, 
2- en 1-eurocentmunten het kleine rijkswapen van Letland zal staan. De eurobankbiljetten 

                                                 
1 De eurobankbiljetten en -munten worden ingevoerd op de dag dat de euro de officiële munteenheid van 

Letland wordt. Dit "big-bangscenario" is gevolgd in alle lidstaten die na 2002 tot de eurozone zijn 
toegetreden. 
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worden geleend uit de voorraad van het Eurosysteem. De Bank van Letland heeft voor de 
omschakeling 110 miljoen eurobankbiljetten in verschillende denominaties besteld. 

De start van de bevoorrading vooraf van kredietinstellingen staat gepland voor 1 november 
2013 en de start van de verdere bevoorrading vooraf van de belangrijkste klanten van 
commerciële banken voor 10 december 2013. Volgens de eerste schattingen zullen bij de 
bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf zo'n 25 miljoen eurobankbiljetten en 
192 miljoen euromunten, in verschillende denominaties, worden bezorgd. Aangezien het 
risico bestaat dat in de periode rond €-dag in Letland slechte weersomstandigheden zullen 
heersen, moeten de bevoorradingsvolumes zeer zorgvuldig worden gepland. Tegen de 
achtergrond van het toegenomen veiligheidsrisico is een veiligheidsactieplan ontwikkeld dat 
voorziet in extra maatregelen voor de beveiliging van geldtransporten door 
geldtransportbedrijven gedurende het omschakelingsproces. 

De helft van de munten die bij de bevoorrading vooraf worden bezorgd, zal in starterkits voor 
burgers en detailhandelaren zitten (ongeveer 800 000 kits voor zo'n 816 000 huishoudens en 
zo'n 70 000 kits voor detailhandelaren). Volgens de plannen zal elk van de gestandaardiseerde 
starterkits voor burgers en detailhandelaren munten voor een totale waarde van respectievelijk 
14,23 en 200 euro bevatten. De inhoud van de starterkit voor detailhandelaren lijkt tamelijk 
groot voor kleine ondernemingen. Aanbevolen wordt ofwel aanzienlijk kleinere kits te 
verstrekken, ofwel detailhandelaren de mogelijkheid te bieden om kleinere hoeveelheden 
munten te bestellen die zij in de namiddag van €-dag in een bankfiliaal kunnen ophalen. De 
aanvang van de verkoop van de starterkits voor burgers is voor 10 december 2013 gepland. 
De kits zullen worden verkocht in de filialen van de Bank van Letland, kredietinstellingen en 
postkantoren. Verder zijn er vanaf €-dag speciale kits voor verzamelaars beschikbaar (in 
totaal 35 000 kits). 

Er zijn verscheidene maatregelen voorzien om het aantal materiële wisselhandelingen te 
verminderen, zoals onbeperkt wisselen van munten door de Bank van Letland vanaf oktober 
2013 en de geleidelijke vermindering, ruim vóór €-dag, van het aantal latsbiljetten met een 
hoge nominale waarde dat in circulatie is. Munten kunnen vanaf oktober 2013 onbeperkt en 
kosteloos bij de grootste banken worden afgegeven. Met het oog op de uitzonderlijk grote 
hoeveelheden chartaal geld die in de omschakelingsperiode moeten worden verwerkt, zullen 
de commerciële banken en postkantoren hun opslagfaciliteiten voor chartaal geld vergroten. 

Vanaf €-dag kan in commerciële banken gedurende zes maanden en in 302 postkantoren 
gedurende drie maanden onbeperkt chartaal geld worden gewisseld (deze periode kan met 
maximaal drie maanden worden verlengd). Teneinde de voorlichting over de nieuwe 
omrekeningskoers niet te ondergraven, moeten banken en wisselkantoren worden verplicht 
om de officiële omrekeningskoers te gebruiken vanaf het moment dat die wordt vastgesteld 
tot €-dag, en om eventuele wisselkosten die in rekening worden gebracht, afzonderlijk te 
vermelden. De Bank van Letland zal voor onbepaalde duur en kosteloos onbeperkte 
hoeveelheden lati in euro's omwisselen. 

987 van de 1 105 geldautomaten in Letland zullen vanaf het eerste uur van €-dag 
eurobankbiljetten distribueren. Van de overige 118 geldautomaten is nog niet zeker of zij vóór 
2 januari 2014 gereed zullen zijn voor het opnemen van euro's. Vanwege de cruciale rol van 
geldautomaten voor een probleemloze start van de chartale omschakeling, moeten op €-dag 
alle geldautomaten volledig functioneel zijn in euro's. Geldautomaten die niet op tijd kunnen 
worden aangepast, moeten worden gesloten. Aangezien detailhandelaren vanaf €-dag alleen 
nog maar wisselgeld in euro's mogen geven, moet worden overwogen om tijdelijk geen 
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bankbiljetten in coupures van meer dan 50 euro in geldautomaten te stoppen. Ook in de 
weken vóór en na de omschakeling zouden banken de geldautomaten niet met grote coupures 
mogen vullen, noch in lati noch in euro's, omdat de aanwezigheid van grote coupures het voor 
detailhandelaren moeilijker maakt om wisselgeld in euro's te geven. De verantwoordelijke 
commerciële banken en First Data Latvia zijn al begonnen met het aanpassen van de terminals 
op de verkooppunten, zodat op €-dag onmiddellijk kan worden overgeschakeld op de euro. 
Consumenten moeten worden aangemoedigd om in de eerste dagen na €-dag vaker 
elektronisch te betalen. 99,3 % van de verkooppunten is al SEPA-conform (SEPA – Single 
Euro Payments Area – de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte). 

De Letse banksector omvat 406 bankfilialen, waarvan er 339 cashdiensten aanbieden. De 
commerciële banken zijn voornemens meer personeel in te zetten in filialen waar 
cashtransacties worden verricht. De telmachines en opslagfaciliteiten in de filialen zullen 
worden aangepast. Verder zal de dienstverlening aan retailklanten gescheiden gebeuren van 
de dienstverlening aan vermogende klanten en zullen detailhandelaren en andere zakelijke 
klanten diensten krijgen aangeboden voor de inzameling van contant geld. Sommige 
commerciële banken zullen aan het einde van het jaar langer open zijn. Hoewel de Bank van 
Letland overweegt om het grote publiek op 1 januari 2014 de mogelijkheid te bieden op haar 
bijkantoren contant geld te wisselen, zijn banken en postkantoren in het algemeen niet van 
plan om op nieuwjaarsdag hun deuren te openen. De betrokken banken en postkantoren 
zouden dit moeten heroverwegen, zodat een probleemloze start van de chartale omschakeling 
wordt gefaciliteerd en tevens kleine detailhandelaren die niet voor bevoorrading in 
aanmerking komen, de mogelijkheid wordt geboden om al op €-dag het benodigde contante 
geld te ontvangen. De filialen van banken en postkantoren zouden die dag ten minste in de 
namiddag open moeten zijn. 

Vanaf medio 2013 krijgt het bankpersoneel een speciale opleiding ter voorbereiding op de 
omschakeling. Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van de IT-systemen van banken. 
De laatste tests staan gepland voor november/begin december 2013. Ter ondersteuning van de 
logistiek van het uit de circulatie halen van latsmunten, ontvangen geldtransportbedrijven en 
commerciële banken mobiele geldcontainers in een standaardformaat voor het inzamelen, 
bewaren en transporteren van munten. De rekeningen die de commerciële banken bij de Bank 
van Letland aanhouden, worden gecrediteerd op dezelfde dag waarop munten worden 
gedeponeerd, waarbij na het tellen van de munten eventuele correcties worden aangebracht. 

Teneinde een probleemloze omschakeling te verzekeren, moeten kleine detailhandelaren 
met eurocontanten worden bevoorraad, ofwel door het verstrekken van extra kits met 
euromunten met een lage nominale waarde, ofwel door het bieden van faciliteiten voor 
het plaatsen van specifieke orders. 
Banken en wisselkantoren moet worden gevraagd om vanaf juli 2013 tot €-dag voor 
deviezentransacties in euro de officiële omrekeningskoers te gebruiken en eventuele 
wisselkosten afzonderlijk in rekening te brengen. 
Het is van cruciaal belang dat alle geldautomaten vanaf €-dag gereed zijn voor het 
opnemen van euro's. Geldautomaten die om technische redenen niet op tijd kunnen 
worden aangepast, moeten worden gesloten. Om te voorkomen dat detailhandelaren 
zonder wisselgeld komen te zitten omdat klanten met bankbiljetten met een hoge 
nominale waarde betalen, zouden geldautomaten in de omschakelingsperiode niet met 
bankbiljetten met een hogere nominale waarde dan 50 euro mogen worden gevuld en 
zouden banken ook aan het loket geen bankbiljetten met een hoge nominale waarde 
mogen verstrekken. 
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Consumenten moeten worden aangemoedigd om in de eerste dagen na €-dag vaker 
elektronisch te betalen. 

2.3. Voorkomen van misbruik en van een onjuiste beeldvorming van de 
prijsontwikkeling bij burgers 

Krachtens de wet op de procedure voor de invoering van de euro begint de periode waarin 
prijzen zowel in lats als in euro moeten worden aangegeven, drie maanden voor €-dag, dus op 
1 oktober 2013, tenzij de Raad van de Europese Unie de officiële omrekeningskoers later 
vaststelt, en eindigt deze periode zes maanden na €-dag. Gezien de ervaringen met eerdere 
omschakelingen wordt aanbevolen om wettelijk vast te leggen dat de periode van dubbele 
prijsaanduiding eindigt op 1 januari 2015 en om deze einddatum duidelijk aan de burgers 
kenbaar te maken, zodat zij deze periode goed gebruiken om zich de nieuwe waardeschaal 
eigen te maken. Dit maakt het gemakkelijker voor burgers om volledig vertrouwd te raken 
met de nieuwe munt. 

Nadere bijzonderheden over dubbele prijsaanduiding zijn neergelegd in verordening nr. 178 
van 18 mei 1999 betreffende de procedure voor het aanduiden van prijzen van goederen en 
diensten, zoals gewijzigd op 9 mei 2013. Verder heeft het Centrum voor 
consumentenbescherming richtsnoeren ontwikkeld voor de prijsaanduiding in de bedoelde 
periode. Deze richtsnoeren zijn op 30 mei 2013 goedgekeurd. 

Sinds januari 2013 volgt het bedrijf Aptauju centrs in de zeven grootste steden van Letland op 
de populairste verkooppunten de ontwikkeling van de prijzen van 120 vaak gekochte 
producten en diensten. Tot de gemonitorde diensten behoren de diensten die bij eerdere 
omschakelingen het meest gevoelig zijn gebleken voor omschakelingsgerelateerde 
prijsstijgingen, zoals kappers, restaurants, cafés en autoreparatiediensten. De resultaten van de 
prijsmonitoring worden regelmatig gepubliceerd op de website van het ministerie van 
Economische Zaken en op een speciale website over de omschakeling op de euro.  

Het ministerie van Economische Zaken heeft een "Fair Euro Introducer"-campagne 
voorbereid. Naar het voorbeeld van de initiatieven op vrijwillige basis die in het kader van 
eerdere omschakelingen met succes zijn ontplooid, worden bedrijven (bv. detailhandelaren, 
financiële instellingen en internetwinkels) in het kader van deze campagne uitgenodigd om 
zich er formeel toe te verbinden de omschakeling niet voor eigen gewin te misbruiken, de 
omschakelingsvoorschriften in acht te nemen en hun klanten de noodzakelijke bijstand te 
verlenen. De ondertekenaars van de verklaring worden ingeschreven op een "witte lijst" die 
wordt gepubliceerd op de europrojectwebsite en mogen als bewijs van deelname aan de 
campagne een "Fair Euro Introducer"-logo gebruiken. De uitnodiging tot ondertekening van 
de verklaring is gedaan op 12 juni 2013. De start van de campagne is gepland voor juli 2013, 
dus ruim twee maanden voor de aanvang van de periode van verplichte dubbele 
prijsaanduiding. De Letse autoriteiten streven naar een participatiegraad van ten minste 70 %. 
Aanbevolen wordt om een veel hogere participatiegraad na te streven. 

De naleving van de prijsaanduidings- en omrekeningsvoorschriften (bv. afrondingsregels) 
tijdens de periode van dubbele prijsaanduiding en de uitvoering van de "Fair Euro 
Introducer"-overeenkomst worden gecontroleerd door het Centrum voor 
consumentenbescherming. Het Centrum werkt hierbij samen met niet-gouvernementele 
organisaties die actief zijn op het terrein van consumentenbescherming. Zo'n 38 inspecteurs 
zullen op verkooppunten extra intensieve controles uitvoeren. Het wordt sterk aanbevolen om 
het aantal medewerkers of vrijwilligers dat voor deze controles beschikbaar is, verder uit te 
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breiden, zodat in de weken na het vaststellen van de omrekeningskoers tot het einde van de 
periode van dubbele prijsaanduiding geloofwaardige en effectieve prijscontroles kunnen 
worden gehouden. In elke stad zouden de lokale autoriteiten op zoek moeten gaan naar 
vrijwilligers die helpen om grondige prijscontroles uit te voeren. Als de instructies van het 
Centrum voor consumentenbescherming niet worden opgevolgd, kan een geldboete van 
maximaal 500 lats worden opgelegd. Het Centrum controleert ook of de "Fair Euro 
Introducer"-overeenkomst wordt uitgevoerd. Bedrijven die door het Centrum geconstateerde 
overtredingen niet beëindigen, bij herhaling inbreuk plegen op de wettelijke voorschriften of 
op de in de overeenkomst gedane toezeggingen, of zich schuldig maken aan oneerlijke 
handelspraktijken, worden op een openbare "zwarte lijst" geplaatst. Deze bedrijven worden 
van de "witte lijst" verwijderd en mogen het "Fair Euro Introducer"-logo niet meer gebruiken. 

Consumenten zullen in staat worden gesteld om bij schending van de 
prijsaanduidingsvoorschriften een klacht in te dienen bij het Centrum voor 
consumentenbescherming, via een specifieke klachtenlijn of de hotline voor algemene 
informatie over de euro, via e-mail of per brief. Om te voorkomen dat bij burgers een onjuist 
beeld van de prijsontwikkeling ontstaat, moet bij geconstateerde onregelmatigheden snel 
worden opgetreden. Verdachte prijsstijgingen die door de inspecteurs worden vastgesteld of 
door consumenten telefonisch bij het Centrum worden gemeld, moeten naar behoren worden 
onderzocht en in voorkomend geval zo snel mogelijk worden gevolgd door corrigerende 
maatregelen, bij voorkeur binnen 48 uur. 

De maatregelen die zijn voorzien ter voorkoming van misbruik en een onjuiste 
beeldvorming van de prijsontwikkeling bij burgers, moeten aanzienlijk worden 
versterkt. De doelstelling voor de mate van participatie in de "Fair Euro Introducer"-
campagne moet zo ambitieus mogelijk zijn. Het aantal personen dat beschikbaar is voor 
het controleren van de naleving van de dubbele prijsaanduidingsvoorschriften en van de 
uitvoering van de "Fair Euro Introducer"-overeenkomst moet verder worden verhoogd 
door in alle Letse steden vrijwilligers aan te trekken. Tegen bedrijven die niet voldoen 
aan de prijsaanduidings- en omrekeningsvoorschriften (bv. afrondingsregels) of die de 
"Fair Euro Introducer"-overeenkomst niet naar behoren uitvoeren, moeten 
onmiddellijk corrigerende maatregelen worden getroffen. Er moet naar worden 
gestreefd om binnen 48 uur een definitief besluit te nemen. 

2.4. Voorbereidingen voor de omschakeling in plattelandsgebieden en 
voorbereidingen van ondernemingen 

Net als in buurland Estland ligt de bevolkingsdichtheid ook in Letland ver onder het 
EU-gemiddelde2. Het land telt 119 gemeenten. Voor een probleemloze omschakeling is het 
van cruciaal belang dat de omschakelingsprocedures in plattelandsgebieden grondig worden 
gepland en voorbereid en dat daarbij rekening wordt gehouden met de sterke voorkeur van 
Letten voor contant betalen. Overal moeten de nodige voorzieningen voor het inwisselen van 
lati tegen euro's en voor het inzamelen van oud nationaal geld beschikbaar zijn. Tegen deze 
achtergrond hebben de Letse autoriteiten praktische richtsnoeren voor de gemeenten 
ontwikkeld. Verder is voor het monitoren van de vooruitgang op gemeentelijk niveau een 
checklist opgesteld van acties die gemeenten in verband met de omschakeling moeten nemen. 
Om er zeker van te zijn dat alle lokale autoriteiten zich goed voorbereiden, moet regelmatig 
en op systematische wijze worden gecontroleerd of de op de checklist vermelde acties 

                                                 
2 In 2011 had Letland een bevolkingsdichtheid van 33,1 inwoners per km2. De gemiddelde 

bevolkingsdichtheid in de EU is 116,92 inwoners per km2 (bron: Eurostat). 
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daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als de lokale omschakelingscoördinatoren regelmatig 
bijeen zouden komen, zouden zij hun ervaringen met de voorbereiding op de invoering van de 
euro kunnen uitwisselen. In afgelegen gebieden zijn naast de traditionele media en internet de 
lokale autoriteiten vaak de enige informatiebron. Zij moeten daarom grondig worden 
voorbereid en opgeleid. 

Diensten voor het wisselen van contant geld worden van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 
2014 (een periode die met drie maanden kan worden verlengd) niet alleen aangeboden door 
de commerciële banken (339 filialen) maar ook door 302 kantoren van de Letse posterijen. De 
plattelandsdekking door bankfilialen, (mobiele) geldautomaten buiten bankgebouwen en 
postkantoren wordt vanaf begin 2013 nauwgezet gemonitord. Commerciële banken zouden 
desnoods moeten overwegen om naast de bestaande mobiele geldautomaten ook gebruik te 
maken van mobiele kantoren voor het wisselen van contant geld. Het personeel van de Letse 
posterijen – met name personeel dat rechtstreeks contact heeft met klanten – moet naar 
behoren worden voorbereid op een situatie waarin het tegelijkertijd met twee verschillende 
munten moet omgaan en moet tevens worden opgeleid in het voorlichten van burgers. 
Bovendien moet het personeel een specifieke opleiding krijgen over de veiligheidskenmerken 
van de chartale euro en de preventie van valsemunterij. 

Om het lokale draagvlak voor de omschakeling te vergroten, moeten de lokale afdelingen van 
consumentenorganisaties, instanties en verscheidene niet-gouvernementele organisaties actief 
bij de voorbereidingen worden betrokken. 

De meeste bedrijven, waaronder supermarktketens, die als "feitelijke wisselkantoren" een 
belangrijke rol bij de omschakeling zullen spelen, hebben concrete voorbereidingen waarvoor 
investeringen in infrastructuur en personeel nodig zijn, uitgesteld totdat de Raad van de 
Europese Unie het besluit tot intrekking van de derogatie heeft genomen. Het is van essentieel 
belang dat in de resterende tijd tot €-dag alle bedrijven adequaat worden voorbereid, ook de 
bedrijven die niet actief op zoek gaan naar informatie. Via een monitoringinstrument (bv. 
opiniepeilingen) zou met name moeten worden nagegaan in hoeverre het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) op de omschakeling is voorbereid. 

De voorbereidingen van de lokale autoriteiten op de omschakeling moeten worden 
gestuurd en regelmatig worden gemonitord om er zeker van te zijn dat alle 
noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd. Het personeel van de Letse posterijen moet 
naar behoren worden opgeleid voor de nieuwe rol die het gedurende de omschakeling 
zal vervullen. De betrokkenheid van lokale afdelingen van consumentenorganisaties, 
instanties en verscheidene niet-gouvernementele organisaties bij de voorbereidingen 
voor de omschakeling, zou het lokale draagvlak voor de omschakeling vergroten. 
Bedrijven moeten nu met spoed aan hun voorbereidingen beginnen, daarbij 
ondersteund en gemonitord door de verantwoordelijke autoriteiten. Er moet speciaal 
worden gelet op de voorbereidingen van kleine en middelgrote ondernemingen. 

2.5. Voorlichting over de euro 

De algemene doelstelling van de strategie voor de voorlichting over de omschakeling op de 
euro, is ervoor te zorgen dat ten minste 90 % van de Letse bevolking3 voldoende 
geïnformeerd is over de gevolgen en praktische veranderingen die in verband met de 

                                                 
3 Zoals vermeld in subsidieovereenkomst nr. ECFIN – 105-2013 betreffende "Communication activities 

related to euro adoption in Latvia", die de Europese Commissie en het Letse ministerie van Financiën 
op 30 april 2013 hebben gesloten. 



 

NL 9   NL 

omschakeling zullen plaatsvinden, alsook het vergroten van de publieke steun hiervoor, zodat 
op de feitelijke datum van omschakeling de meerderheid van de inwoners van het land de 
invoering van de euro ondersteunt. De resultaten worden gemeten in december 2013. Het is 
voor Letland van bijzonder groot belang dat speciale aandacht wordt besteed aan de 
voorlichting van inwoners die minder gemakkelijk via de media kunnen worden bereikt, zoals 
mensen die in afgelegen gebieden wonen en kwetsbare groepen, en dat rekening wordt 
gehouden met de taaldiversiteit in het land. De Europese Commissie constateert dat in de 
eerste helft van 2013 aanzienlijke vooruitgang is geboekt op voorlichtingsgebied en is blij met 
de toezegging van de Letse autoriteiten dat speciale aandacht wordt besteed aan de 
informatiebehoefte van kwetsbare groepen. 

Omdat het overgrote deel van de voorlichtingscampagne de doelgroepen nog niet heeft 
bereikt, kan het resultaat ervan nog niet worden beoordeeld. De resultaten van 
opiniepeilingen, waaronder de onlangs gepubliceerde Eurobarometer (Flash EB 377), laten 
echter zien dat de steun voor de euro nog steeds vrij gering is en er een duidelijke angst voor 
misbruik en verlies van koopkracht bestaat. Opiniepeilingen helpen om het succes van de 
voorlichtingscampagne over de omschakeling te beoordelen en laten zien of eventueel andere 
communicatiekanalen moeten worden gebruikt of activiteiten moeten worden aangepast. 

De Letse autoriteiten dienen zich er intensiever voor in te spannen dat alle inwoners van 
het land de noodzakelijke informatie ontvangen en dat een zo groot mogelijke publieke 
steun voor de invoering van de euro wordt verworven. 

Voor alle voorlichtingsactiviteiten is het van essentieel belang dat het ministerie van 
Financiën volledig transparante en niet-discriminerende openbare aanbestedingsprocedures 
organiseert, die tijdig moeten worden afgerond en in overeenstemming moeten zijn met de 
nationale wet op overheidsopdrachten. 

De Commissie is voornemens om in het kader van een partnerschapsovereenkomst de 
uitvoering van de voorlichtingsplannen te ondersteunen, zowel met bijdragen in natura als via 
een overeenkomst tot subsidiëring van maximaal 50 % van de subsidiabele kosten van 
gezamenlijk overeengekomen (categorieën) activiteiten, zoals de kosten van de salarissen van 
communicatiedeskundigen, de kosten van de massamediacampagne, opiniepeilingen, 
seminars en opleidingen en de kosten van het voorlichtingsmateriaal voor huishoudens. 

De Europese Centrale Bank ondersteunt de nationale voorlichtingscampagne over de euro met 
een tentoonstelling en andere manifestaties op het gebied van public relations, met publicaties 
en met steun voor de massamediacampagne. 

Al in december 2008 is een website gelanceerd die specifiek is gewijd aan de omschakeling 
op de euro (www.eiro.lv). Deze website is een belangrijke informatiebron voor burgers. Voor 
actuele informatie over de voorbereidingen op de omschakeling kan men ook terecht op de 
websites van het ministerie van Financiën (www.fm.gov.lv/en/) en de Bank van Letland 
(www.bank.lv/eng/main/euro/). 

3. STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE PUBLIEKE OPINIE IN DE ONLANGS 
TOEGETREDEN LIDSTATEN 

Sinds 2004 worden in opdracht van de Europese Commissie Eurobarometer-enquêtes 
gehouden in de landen die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden en de euro nog niet 
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hebben ingevoerd, teneinde na te gaan wat de burgers in die landen denken en weten over de 
invoering van de euro. In het voorjaar van 20134 is voor de zestiende keer een dergelijke 
enquête gehouden (Flash EB 377). Het veldwerk voor die enquête is in april 2013 uitgevoerd. 

Ten behoeve van dit verslag zijn de resultaten van de laatste Eurobarometer-enquête 
vergeleken met die van de voorlaatste (Flash EB 349), waarvan het veldwerk in april 2012 is 
uitgevoerd. 

3.1. Steun voor invoering van de euro/waargenomen en verwachte gevolgen 

De laatste enquête bevestigt de resultaten van de voorgaande reeksen van opiniepeilingen: een 
geleidelijk neerwaartse trend in de steun voor de invoering van de euro in de onlangs 
toegetreden lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd (NMS-7). De meeste 
respondenten in de NMS-7 zijn tegen de invoering van de euro in hun land: 51 % (+2 pp), 
terwijl 45 % (-2 pp) voorstander is. De resultaten voor Letland zijn in overeenstemming met 
deze algemene trend: 55 % (+2 pp) is tegen en 42 % (-4 pp) is vóór invoering. 

Wat de waargenomen en verwachte gevolgen van de invoering van de euro betreft, ziet 45 % 
van de respondenten (-4 pp) voordelen voor de huidige eurozonelanden, maar verwacht 54 % 
(+3 pp) dat de gevolgen voor het eigen land eerder negatief zullen zijn. Toch ziet nog steeds 
40 % (-3 pp) vooral positieve gevolgen. 

Op persoonlijk niveau verwacht 50 % (-1 pp.) van de respondenten in de NMS-7 positieve 
gevolgen van de invoering van de euro. In Letland is de trend negatiever: 42 % (-3 pp) 
verwacht positieve en 48 % (+4 pp.) verwacht negatieve gevolgen.  

De enquête bevat twee vragen over de verwachte gevolgen voor de prijsontwikkeling. Op een 
algemene vraag hierover gaf 67 % aan een prijsstijging te verwachten (-5 pp). Desalniettemin 
verwacht een sterk stijgend aantal respondenten dat de euro zal zorgen voor stabiele prijzen: 
22 % (+13 pp). In Letland verwacht 75 % (+2 pp) van de respondenten een sterke 
prijsstijging. Daar staat tegenover dat het percentage respondenten dat verwacht dat de euro 
prijsstabiliteit zal brengen, eveneens is gestegen, namelijk tot 17 % (+8 pp).  

Op een specifieke vraag naar vrees voor misbruik bij het vaststellen van prijzen, gaf 74 % 
(onveranderd) van de burgers in de NMS-7 aan daarover bezorgd te zijn, terwijl 24 % 
(onveranderd) aangaf niet bezorgd te zijn. 

Het percentage bezorgde burgers is het grootste in Letland: 81 % (-2 pp). 

Op de vraag of de invoering van de euro zou betekenen dat het land een deel van de 
zeggenschap over het economische beleid verliest, antwoordde 45 % (+2 pp) van de 
respondenten in de NMS-7 "ja" en 49 % (-2 pp) "nee". In afwijking van deze trend meent een 
meerderheid van de respondenten in Letland (63 % (+6 pp)) dat met de invoering van de euro 
een deel van de zeggenschap over het economische beleid wordt weggegeven. 

                                                 
4 Een speciale Eurobarometer-enquête levert de resultaten op voor de nieuwe lidstaten die ten tijde van de 

betrokken peiling de euro nog niet hebben ingevoerd. De laatste enquête had betrekking op Polen, 
Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Letland en Litouwen. Aangezien Cyprus, Malta, Slovenië, 
Slowakije en Estland inmiddels tot de eurozone waren toegetreden, werden zij niet meer meegenomen 
in de enquête. In totaal werden bij de laatste enquête ongeveer 7014 aselect gekozen burgers 
ondervraagd. 
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3.2. Voorlichting over de euro 

In Letland was een groot percentage van de burgers op het moment van de enquête op de 
hoogte van de mogelijkheid dat de euro zou worden ingevoerd (80 % verwachtte dat dit tegen 
2014 zou gaan gebeuren). In de NMS-7 is het percentage burgers dat het gevoel heeft 
voldoende geïnformeerd te zijn over de euro licht gestegen tot 41 % (+2 pp). In Letland is dit 
percentage met 50 % het hoogste (+11 pp.). Dat neemt niet weg dat nog steeds 48 % (-12 pp) 
meent onvoldoende geïnformeerd te zijn. 

Als de Letten wordt gevraagd in welke nationale instellingen zij het meeste vertrouwen 
stellen, komt de Bank van Letland op de eerste plaats (66 % (+1 pp)), dicht gevolgd door de 
belastingdienst (62 % (+9 pp)). Dit is in overeenstemming met de algemene trend onder de 
burgers van de NMS-7. Het vertrouwen in de EU-instellingen is weliswaar nog steeds hoog, 
maar gedaald tot 60 % (-7 pp). 

Gevraagd naar de belangrijkste onderwerpen in de voorlichtingscampagne over de 
omschakeling op de euro, kwam voor de burgers in Letland de dubbele prijsaanduiding in 
winkels opnieuw op de eerste plaats (90 % (+3 pp)), gevolgd door de dubbele prijsaanduiding 
op rekeningen (86 % (+5 pp)) en op loonstroken (77 % (+2 pp)). 

Voor 69 % (-1 pp) van de Letse respondenten is de omrekeningskoers van de euro een 
belangrijk onderwerp. 

Deze resultaten laten duidelijk zien dat bij de voorlichtingscampagne de nadruk moet worden 
gelegd op de praktische aspecten van de omschakeling op de euro in Letland, zodat in de 
omschakelingsperiode een dubbele prijsaanduiding wordt gegeven en prijzen worden 
gecontroleerd, omdat dit voor burgers de grootste zorgpunten zijn. Bij de voorlichting over de 
euro en over de omschakeling op de euro moet ook worden ingegaan op de zorgen en twijfels 
die bij burgers leven. 

De Letse autoriteiten moeten naar behoren rekening houden met de resultaten van 
regelmatig te houden opiniepeilingen en op basis daarvan zo nodig de thema's en 
belangrijkste boodschappen van de voorlichtingscampagne aanpassen. Voor het bepalen 
van de informatiebehoeften van het mkb en om vast te stellen hoe het mkb zelf denkt 
over de mate waarin het op de omschakeling op de euro is voorbereid, moeten de Letse 
autoriteiten onder kleine en middelgrote ondernemingen een specifieke enquête over de 
praktische voorbereidingen op de omschakeling houden. Deze enquête moet tijdig 
worden uitgevoerd, zodat de resultaten ervan voor het verbeteren van de algemene 
voorlichtingscampagne kunnen worden gebruikt. 

4. ALGEMENE CONCLUSIES EN TOEKOMSTIGE AANPAK 

Al bij al zijn bevredigende vorderingen gemaakt bij de praktische voorbereidingen in Letland. 
Volgens de Commissie moeten er echter op sommige terreinen nog verdere inspanningen 
worden geleverd. De Letse autoriteiten wordt in het bijzonder aanbevolen nog meer personeel 
in te zetten voor de controle van zowel de dubbele prijsaanduiding als de uitvoering van de 
"Fair Euro Introducer"-overeenkomst. Tegen bedrijven die zich niet aan de prijsaanduidings- 
en omrekeningsvoorschriften (bv. afrondingsregels) houden of die de "Fair Euro Introducer"-
overeenkomst niet naar behoren uitvoeren, moeten zeer snel corrigerende maatregelen worden 
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getroffen. Er moet naar worden gestreefd om binnen 48 uur een definitief besluit te nemen. 
Op 1 januari 2014 moeten alle geldautomaten euro's verdelen. 

De Europese Commissie zal de praktische voorbereidingen van Letland voor de invoering van 
de euro, met inbegrip van de reactie van het land op de in dit verslag gedane aanbevelingen en 
het effect van de lopende voorlichtingscampagne, in een later stadium opnieuw evalueren. De 
bevindingen van de Commissie zullen vóór het einde van dit jaar worden bekendgemaakt in 
een nieuw verslag (het dertiende verslag over de praktische voorbereidingen voor de 
toekomstige uitbreiding van de eurozone). 
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