
PR\856737DA.doc PE458.618v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2010/0821(NLE)

24.2.2011

*
UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en 
stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordførere: Elmar Brok og Roberto Gualtieri



PE458.618v01-00 2/21 PR\856737DA.doc

DA

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de 
medlemsstater, der har euroen som valuta
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til den endelige rapport fra taskforcen til Det Europæiske Råd om styrkelse 
af den økonomiske styring i EU,

– der henviser til udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som det blev forelagt Det 
Europæiske Råd den 16. december 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 74b,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse 
fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at artikel 3, stk. 4, i TEU lyder som følger:  “Unionen opretter en 
økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta”,

B. der henviser til, at ”den monetære politik for de medlemsstater, der har euroen som 
valuta”, ifølge artikel 3, stk. 1, i TEUF hører ind under Unionens enekompetence, 

C. der henviser til, at det artikel 5, stk. 1, i TEUF fastsættes, at  ”medlemsstaterne 
samordner deres økonomiske politikker i Unionen”, og at der gælder særlige 
bestemmelser for de medlemsstater, der har euroen som valuta,

D. der henviser til, at udkastet til Det Europæiske Råds afgørelse, hvis det vedtages, kan 
føre til oprettelse af en mekanisme helt uden for EU’s ansvarsområde, uden at EU-
institutionerne tildeles nogen rolle som sådan,

E. der henviser til, at det bør sikres, at EU-institutionerne har mulighed for fremtidig 
deltagelse i mekanismen, og at der bør etableres mulighed for, at der kan gribes ind i 
garantiordningen over EU’s budget,

F. der henviser til, at alle muligheder bør afprøves med henblik på i fremtiden at placere 
mekanismen fuldstændig inden for Unionens institutionelle ramme og give mulighed for 
inddragelse af de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta; der henviser til, at 
dette kan indebære, at artikel 20 i TEU om forstærket samarbejde skal tages i 
anvendelse,
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G. der henviser til, at reglerne for stabilitetsmekanismen fortrinsvis bør udarbejdes af 
Kommissionen,

H. der henviser til, at stabilitetsmekanismen bør ledsages af en styrkelse af stabilitets- og 
vækstpagtens forebyggende og korrigerende del og foranstaltninger vedrørende 
konkurrenceevnen på mellemlang og lang sigt og håndtering af makroøkonomiske 
ubalancer mellem medlemsstaterne,

I. der henviser til, at EU som et supplement til stabilitetsmekanisme bør undersøge det 
hensigtsmæssige i et eurobondsystem,

J. der henviser til, at Kommissionen bør fremlægge de fornødne lovforslag med henblik på 
at styrke samordningen af politikker mellem medlemsstaterne og supplere den 
europæiske økonomiske styring,

K. der henviser til, at de ovenfor nævnte principper gennemføres ved hjælp af 
ændringsforslag til udkastet til Det Europæiske Råd afgørelse som foreslået i udtalelsen 
fra Økonomiudvalget,

L. der henviser til, at Parlamentet i lyset af de politiske realiteter er indstillet på at 
undersøge alternativer med henblik på at finde en pragmatisk løsning,

M. der henviser til, at mellemstatslige instrumenter i den europæisk integrations historie har 
fungeret som fremsynede løsninger, som har banet vejen for fuld integration på et senere 
tidspunkt; der henviser til, at sådanne instrumenter derfor var udformet med henblik på 
senere integration,

N. der henviser til, at Det Europæiske Råd i henhold til artikel 48, stk. 6, i TEU efter høring 
af Europa-Parlamentet kan vedtage en afgørelse om ændring af alle eller en del af 
bestemmelserne i tredje del af TEUF,

O. der henviser til, at enhver forøgelse eller formindskelse af EU’s kompetencer ville gøre 
en almindelig revisionsprocedure påkrævet,

P. der henviser til, at enhver yderligere revision af TEUF bør foretages under den normale 
procedure og sikre fuld overholdelse af fællesskabsmetoden,

Q. der henviser til, at den foreslåede afgørelse først kan træde i kraft efter medlemsstaternes 
godkendelse heraf i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser,

1. understreger, at den monetære politik er en fællesskabspolitik, hvilket den har været 
siden vedtagelsen af Maastricht-traktaten;

2. understreger betydningen af euroen for EU’s politiske og økonomiske projekt og 
appellerer til alle medlemsstaters ansvars- og solidaritetsfølelse;

3. understreger, at den europæiske stabilitetsmekanisme udgør en integreret del af en 
samlet pakke foranstaltninger, der har til formål at fastlægge en ny ramme, som kan 
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styrke budgetdisciplinen og koordineringen af medlemsstaternes økonomiske og 
finansielle politikker og samtidig overvinde de økonomiske og sociale skævheder og 
forbedre konkurrenceevnen;

4. bemærker, at Rådet ikke har anvendt alle de muligheder, der i traktaterne gives for fuldt 
ud at håndhæve stabilitets- og vækstpagten og forbedre den økonomiske samordning på 
europæisk plan;

5. mener, at det er vigtigt at gå ud over de midlertidige foranstaltninger, som har til hensigt 
at stabilisere euroområdet, og at EU bør opbygge sin egen økonomiske styring; mener, 
at styrkelsen af stabilitets- og vækstpagten, det såkaldte europæiske halvår, EU 2020-
strategien og ændringen af artikel 136 i TEUF om stabilitetsmekanismen kun er første 
skridt i denne retning;

6. er dybt bekymret over stats- og regeringschefernes plan om at oprette den permanente 
stabilitetsmekanisme uden for EU's institutionelle rammer, hvilket har til følge, at EU's 
institutioner ikke vil blive inddraget i fuldt omfang; understreger, at medlemsstaterne 
under alle omstændigheder skal overholde EU-retten og institutionernes beføjelser, som
er fastsat deri;

7. beklager, at den nuværende politiske situation ikke har tilladt afprøvning af alle de andre 
muligheder, der er indeholdt i traktaterne, for etablering af en permanent 
stabilitetsmekanisme; mener navnlig, at det inden for rammerne af de nuværende EU-
kompetencer med hensyn til den økonomiske og monetære union (artikel 3, stk. 4, i 
TEU) og monetær politik for de medlemsstater, der har euroen som valuta (artikel 3, stk. 
1, litra c), i TEUF) ville have været hensigtsmæssigt at gøre brug af de beføjelser, der er 
tildelt Rådet i henhold til artikel 136 i TEUF, eller subsidiært anvende artikel 352 i 
TEUF kombineret med artikel 136 i TEUF;

8. mener, at den permanente stabilitetsmekanismes oprettelse og funktionsmåde bør 
bringes så tæt som muligt på Den Europæiske Unions regelsæt, og at der også med de 
fornødne ændringer bør gøres brug af de institutionelle former for forstærket samarbejde 
i henhold til artikel 20 i TEU som et middel til at inddrage Unionens institutioner på et 
indledende stadium og berolige de medlemsstater, som endnu ikke har euroen som 
valuta;

9. erklærer, at der, for at det foreslåede udkast til Det Europæiske Råds afgørelse kan 
underkastes en nøje gennemgang, er behov for supplerende oplysninger, navnlig 
vedrørende den planlagte udformning af stabilitetsmekanismen og de forbindelser, som 
den efter hensigten skal have med EU-institutionerne, den foreslåede Europæiske 
Monetære Fond og Den Internationale Valutafond; gør derfor sin støtte til udkastet til 
Det Europæiske Råd afgørelse afhængig af opfyldelsen af følgende betingelser:

a) en omformulering af Det Europæiske Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil1, idet det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil 
stabilitetsmekanismen uanset sin oprindelige mellemstatslige karakter i 

                                               
1 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
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fremtiden som en mulighed kunne indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at tage de institutionelle former for 
forstærket samarbejde i anvendelse,

eller

b) en entydig erklæring fra Det Europæiske Råd, der sikrer, at:

– den permanente stabilitetsmekanismes operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne (et stramt program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning) vil blive fastlagt på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen, efter høring af Parlamentet, og at Kommissionen vil have 
ansvaret for at sikre fuld overholdelse af disse foranstaltninger og for den 
præventive brug af mekanismen og regelmæssigt vil aflægge beretning til 
Parlamentet,

– Kommissionen vil gennemføre alle de nødvendige opgaver i forbindelse 
med gennemførelsen og overvågningen af den permanent mekanisme og 
bedømmelsen af den økonomiske situation i medlemsstaterne samt 
regelmæssigt vil aflægge beretning til Parlamentet,

– den finansielle bistand fra mekanismen vil være genstand for nøje analyse 
og underlagt et program for økonomisk og finansiel genopretning; de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag af en evaluering fra Kommissionen, 
Den Europæiske Centralbank, og for så vidt som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond, og

– Kommissionen sørger for den permanente stabilitetsmekanismes 
sekretariat;

10. minder om, at den fremtidige stabilitetsmekanisme i videst muligt omfang bør gøre brug 
af Unionens institutioner, for eksempel hvad angår udførelsen af administrative opgaver, 
da dette vil forhindre oprettelsen af dobbeltstrukturer, som på lang sigt vil være skadelig 
for Europæisk integration;

11. insisterer på, at medlemsstaternes overholdelse af de økonomiske retningslinjer, der er 
fastlagt af Kommissionen, og stabilitetsmekanismens betingelser skal kontrolleres af 
Europa-Parlamentet i fuld respekt for de nationale parlamenters budget- og 
kontrolbeføjelser i henhold til alle deltagende medlemsstaters forfatningsmæssige 
ramme;

12. støtter Kommissionens hensigt om at ”garantere samordningen mellem den fremtidige 
mekanisme og Unionens økonomiske styring, navnlig i euroområdet, i 
overensstemmelse med de beføjelser, der er tildelt Unionen og dens institutioner i 
traktaten”; 

13. understreger, at udkastet til Det Europæiske Råds afgørelse som ændret ikke vil udvide 
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EU’s kompetencer og vil derfor fortsat være omfattet af den forenklede 
revisionsprocedure for traktaten; bemærker omvendt, at denne beslutning ikke kan 
indskrænke EU-institutionernes beføjelser inden for den økonomiske og monetære 
politik og den monetære politik for de medlemsstater, der har euroen som valuta, og ej 
heller på nogen måde være til hindring for korrekt anvendelse af gældende EU-ret, 
navnlig artikel 122 og 143 i TEUF;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den 
Europæiske Centralbank som Europa-Parlamentets udtalelse i henhold til andet afsnit i 
artikel 48, stk. 6, i TEU.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING

Ændringsforslag til udkastet til Det Europæiske Råds afgørelse

Artikel 136, stk. 1, litra b a, i TEUF (nyt)

”Rådet kan på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet give de medlemsstater, der har euroen som valuta, bemyndigelse til etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, hvis det er nødvendigt for at sikre stabiliteten i 
euroområdet som helhed. Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af 
mekanismen vil blive besluttet på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen og være 
underlagt strenge konditionalitetskriterier i overensstemmelse med Unionens principper og 
målsætninger.

Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger principperne og de overordnede betingelser for 
konditionalitet for finansiel bistand under mekanismen og kontrol hermed efter 
fremgangsmåden i artikel 121, stk. 6."
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14.2.2011

UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de 
medlemsstater, der har euroen som valuta
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Ordførere: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Udkast til afgørelse
Betragtning 1

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 48, stk. 6, i 
traktaten om Den Europæiske Union
(TEU) kan Det Europæiske Råd, der 
træffer afgørelse med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og i visse tilfælde Den 
Europæiske Centralbank, vedtage en 
afgørelse om ændring af alle eller en del af 
bestemmelserne i tredje del af traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF). En sådan afgørelse må ikke 
udvide de kompetencer, der er tildelt 
Unionen i traktaterne, og dens ikrafttræden 
er betinget af, at medlemsstaterne
efterfølgende godkender den i 
overensstemmelse med deres 

(1) I henhold til artikel 48, stk. 6, i 
traktaten om Den Europæiske Union
(TEU) kan Det Europæiske Råd, der 
træffer afgørelse med enstemmighed efter 
høring af Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og i visse tilfælde Den 
Europæiske Centralbank, vedtage en 
afgørelse om ændring af alle eller en del af 
bestemmelserne i tredje del af traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF). En sådan afgørelse må ikke 
udvide de kompetencer, der er tildelt 
Unionen i traktaterne, og dens ikrafttræden 
er betinget af, at alle EU’s medlemsstater
efterfølgende godkender den i 
overensstemmelse med deres 
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forfatningsmæssige bestemmelser. forfatningsmæssige bestemmelser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag ønsker at præcisere, hvilke af Den Europæiske Unions medlemsstater, 
der vil skulle godkende forslaget til traktatændring.

Ændringsforslag 2

Udkast til afgørelse
Betragtning 3 a (nyt)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(3a) Det Europæiske Råd nåede på sit 
møde den 16. december 2010 til enighed 
om, at medlemsstater, der ikke har euroen 
som valuta, kan beslutte at deltage i 
mekanismens operationer ad hoc.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds 
møde i december 2010.

Ændringsforslag 3

Udkast til afgørelse
Betragtning 4

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4) Stabilitetsmekanismen vil give det 
nødvendige redskab til at håndtere tilfælde 
som dem, der er forekommet i 2010, hvor 
der er risiko for den finansielle stabilitet i 
euroområdet som helhed, og derved
bidrage til at bevare den økonomiske og 
finansielle stabilitet i selve Unionen. På 
mødet den 16. december 2010 nåede Det 
Europæiske Råd til enighed om, at da 
denne mekanisme er beregnet til at skulle 
sikre den finansielle stabilitet i 
euroområdet som helhed, vil der ikke 
længere være behov for artikel 122, stk. 2, i 
TEUF til sådanne formål. Stats- og 
regeringscheferne var derfor enige om, at 

(4) Stabilitetsmekanismen vil give det 
nødvendige redskab til at håndtere tilfælde 
som dem, der er forekommet i 2010, hvor 
der er risiko for den finansielle stabilitet i 
euroområdet, der udgøres af de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og bidrage til at bevare den 
økonomiske og finansielle stabilitet i selve 
Unionen. På mødet den 16. december 2010 
nåede Det Europæiske Råd til enighed om, 
at da denne mekanisme er beregnet til at 
skulle sikre den finansielle stabilitet i 
euroområdet som helhed, vil der ikke 
længere være behov for artikel 122, stk. 2, i 
TEUF til sådanne formål efter datoen for 
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den ikke bør anvendes til sådanne formål. denne afgørelses ikrafttræden.

Ændringsforslag 4

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4a) Stabilitetsmekanismen vil være et 
supplement til yderligere foranstaltninger 
til begrænsning af risiciene for den 
finansielle stabilitet, herunder en styrkelse 
af den forebyggende og korrigerende del 
af stabilitets- og vækstpagten, stærkere 
overvågning af de nationale budgetter og 
anvendelsen af nye procedurer i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer.

Ændringsforslag 5

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 b (ny)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4b) Medlemsstaterne, navnlig dem, der 
har euroen som valuta, skal samarbejde i 
en ånd af solidaritet om at håndtere 
spørgsmål vedrørende ubalancer mellem 
medlemsstaterne hvad angår 
konkurrenceevnen og makroøkonomiske 
spørgsmål på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag 6

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 c (ny)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4c) Kommissionen bør som et forslag til 
vedtagelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure udarbejde et 
detaljeret regelsæt, der fastsætter, 
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hvorledes stabilitetsmekanismen skal 
forvaltes og drives, og som bør præcisere, 
hvilke instrumenter der kan anvendes 
inden for dens ansvarsområde.

Ændringsforslag 7

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 d (ny)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4d) Kommissionen bør også se på andre 
mekanismer til sikring af finansiel 
stabilitet i euroområdet og forelægge de 
fornødne forslag til lovgivning.

Ændringsforslag 8

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 e (ny)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4e) Kommissionen bør undersøge 
mulighederne i et fremtidigt 
eurobondsystem som en supplerende 
mekanisme til bevarelse af stabiliteten i 
euroområdet og navnlig undersøge de 
betingelser, hvorunder et sådant system 
ville være til fordel for alle deltagende 
medlemsstater og euroområdet som 
helhed.

Ændringsforslag 9

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 f (ny)

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

(4f) Krisen har understreget behovet for 
at fremskynde en afbalanceret, 
bæredygtig og fuldt udviklet økonomisk 
konvergensproces og samordning af 
politikker, som rækker ud over de 
nuværende rammer og dermed bidrager 
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til at styrke unionsmetoden. Derfor skal 
enhver yderligere revision af TEUF efter 
den normale procedure indeholde forslag, 
der tager sigte på at sikre, at bestemmelser 
vedrørende eventuelle 
stabilitetsmekanismers etablering og 
funktionsmåde integreres og gennemføres 
under unionsmetoden.

Ændringsforslag 10

Udkast til afgørelse
Artikel 1 

Det Europæisk Råds udkast Ændringsforslag

I artikel 136 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde tilføjes 
følgende stykke:

I artikel 136, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde tilføjes 
følgende litra:

"3. De medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte 
inden for rammerne af mekanismen vil 
være underlagt streng konditionalitet.".

"c) med henblik på at etablere en 
permanent stabilitetsmekanisme for at 
sikre stabiliteten i euroområdet, der 
udgøres af de medlemsstater, der har 
euroen som valuta. Medlemsstater, der 
ikke har euroen som valuta, kan beslutte 
at deltage i mekanismen. Ydelsen af 
enhver påkrævet finansiel støtte inden for 
rammerne af mekanismen vil være 
underlagt streng konditionalitet i 
overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger som fastlagt i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
denne traktat. Den permanente 
stabilitetsmekanisme udformes, således at 
den fremmer budgetdisciplin og bidrager 
til stabile offentlige finanser på lang sigt."

Ændringsforslag 11

Udkast til afgørelse
Punkt 1 a (nyt)

Rådets forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
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I artikel 136, stk. 2, i TEUF affattes første 
afsnit således:
“I forbindelse med de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1, litra a) og b), 
stemmer kun de medlemmer af Rådet, der 
repræsenterer medlemsstater, der har 
euroen som valuta. I forbindelse med stk. 
1, litra c), stemmer kun de medlemmer af 
Rådet, der repræsenterer medlemsstater, 
der har euroen som valuta, og de 
medlemsstater, der deltager i og bidrager 
til den permanente stabilitetsmekanisme.”

Ændringsforslag 12

Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Rådets forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver omgående 
generalsekretæren for Rådet meddelelse 
om afslutningen af de procedurer, der i 
henhold til deres forfatningsmæssige 
bestemmelser er nødvendige for
godkendelsen af denne afgørelse.

Alle EU-medlemsstater giver omgående 
generalsekretæren for Rådet meddelelse 
om afslutningen af de procedurer, der i 
henhold til deres forfatningsmæssige 
bestemmelser er nødvendige for 
godkendelsen af denne afgørelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til hensigt at præcisere, hvilke EU-medlemsstater, der skal give 
generalsekretæren for Rådet besked om afslutningen af de nødvendige procedurer for 
godkendelsen af denne afgørelse.
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Til stede ved den endelige afstemning –
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Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan 
Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, 
Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-
Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, 
Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, 
Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay 
Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa 
Pietikäinen, Andreas Schwab, Catherine Stihler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Roberto Gualtieri
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SKRIVELSE FRA LAMASSOURE, FORMAND FOR BUDGETUDVALGET, TIL 
CASINI, FORMAND FOR UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Budgetudvalget Formanden

Ref.:D(2011) 8060

C. Casini
303128     18.02.2011 Formand for Udvalget om

Konstitutionelle 
Anliggender ASP09E205 
Bruxelles

På sit sidste møde den 7. februar havde Budgetudvalget mulighed for at drøfte det forslag om 
en ændring (tilføjelse af et nyt stykke 3) i artikel 136 i TEUF ved hjælp af den forenklede 
procedure i artikel 48, stk. 6, i TEU, der i øjeblikket drøftes i Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, i overværelse af Deres to ordførere, Elmar Brok og Roberto Gualtieri. Efter 
denne drøftelse vedtog udvalget at formidle den holdning, som et stort flertal af udvalgets 
medlemmer gav udtryk for under drøftelsen, gennem en skrivelse fra dets formand

Det forslag, der drøftes, vedrører en ændring af artikel 136 i TEUF med henblik på at tillade, 
at de medlemsstater, der er interesserede heri, kan etablere en stabilitetsmekanisme for 
euroområdet, som kan aktiveres, hvis ”det er nødvendigt for at sikre stabiliteten i 
euroområdet som helhed”.

Budgetudvalget glæder sig over, at der i traktaterne gives mulighed for oprettelse af en sådan 
stabilitetsmekanisme. Det er imidlertid bekymret over, at den foreslåede udarbejdelse baner 
vejen for oprettelse af en mekanisme helt uden for EU's ansvarsområde, det være sig via 
mellemstatslige mekanismer eller på privatretlige betingelser, uden at EU-institutionerne 
tildeles nogen rolle som sådan.

Budgetudvalget mener, at en stabilitetsmekanismes troværdighed ville blive styrket, hvis der 
på et givet tidspunkt skabes mulighed for deltagelse af Den Europæiske Union, bl.a. ved 
hjælp af en eventuel indgriben gennem EU’s budget som en del af garantimekanismen, som 
det sker med den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM). De seneste 
erfaringer synes til fulde at bekræfte denne tese.

På den anden side er det også klart, at EU-institutionernes indgriben vil give mulighed for 
større demokratisk kontrol med denne procedure, særlig gennem Europa-Parlamentets 
udøvelse af sine beføjelser som en del af budgetmyndigheden.

I denne sammenhæng mener Budgetudvalget, at det er af afgørende betydning, at EU’s 
institutioner får en rolle i mekanismen, så der dermed gives plads til en vis grad af 
demokratisk kontrol med forvaltningen af fonden. Det bør endvidere sikres, at EU-
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institutionerne har mulighed for fremtidig deltagelse i mekanismen, og der bør etableres 
mulighed for, at der kan gribes ind i garantiordningen over EU’s budget.

Budgetudvalget ønsker til slut under henvisning til den bredere igangværende debat om den 
økonomiske styring at understrege, at selv om det er enig i behovet for at forbedrede 
håndhævelsesmekanismer vedrørende manglende overholdelse af kriterierne i stabilitets- og 
vækstpagten, er det udvalgets opfattelse, at disse sanktioner ikke skal omfatte 
foranstaltninger vedrørende udgiftsredskaber, der er fastsat i EU-budgettet til 
gennemførelsen af EU's politikker, så meget desto mere eftersom disse ville stamme fra 
procedurer, der overvejende foregår via mellemstatslige mekanismer.

Med venlig hilsen

B-1047 Bruxelles - Tel +32 2 28 43454 - Fax +32 2 28 49012 F-67070 
Strasbourg - Tel +33 3 88 1 72655 - Fax +33 3 88 1 76951

Alain Lamassoure
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OPRINDELIGT ÆNDRINGSFORSLAG SOM STILLET AF GUALTIERI

Artikel 136 i TEUF 
Konsolideret udgave af 
Lissabontraktaten

Artikel 136 i TEUF 
som ændret ved udkast til 
Rådets afgørelse 

Artikel 136 i TEUF 
Udkast til forslag til ændring 
(Gualtieri)

1. For at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære 
Unions rette virkemåde og 
i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser 
i traktaterne vedtager 
Rådet efter den relevante 
procedure blandt dem, der 
er nævnt i artikel 121 og 
126, undtagen proceduren i 
artikel 126, stk. 14, 
foranstaltninger for de 
medlemsstater, der har 
euroen som valuta:
a) med henblik på at styrke 
samordningen og 
overvågningen af deres 
budgetdisciplin
b) med henblik på for disse 
medlemsstater at udarbejde 
økonomisk-politiske 
retningslinjer, som skal 
være i overensstemmelse 
med dem, der er vedtaget 
for hele Unionen, samt at 
sikre overvågningen heraf.

2. I forbindelse med de 
foranstaltninger, der er 
nævnt i stk. 1, stemmer 
kun de medlemmer af 
Rådet, der repræsenterer 
medlemsstater, der har 
euroen som valuta. 
Det kvalificerede flertal af 
disse medlemsstater
defineres som angivet i 
artikel 238, stk. 3, litra a).

1. For at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære 
Unions rette virkemåde og i 
overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i 
traktaterne vedtager Rådet 
efter den relevante procedure 
blandt dem, der er nævnt i 
artikel 121 og 126, undtagen 
proceduren i artikel 126, stk. 
14, foranstaltninger for de 
medlemsstater, der har euroen 
som valuta:
a) med henblik på at styrke 
samordningen og 
overvågningen af deres 
budgetdisciplin
b) med henblik på for disse 
medlemsstater at udarbejde 
økonomisk-politiske 
retningslinjer, som skal være i 
overensstemmelse med dem, 
der er vedtaget for hele 
Unionen, samt at sikre 
overvågningen heraf.

2. I forbindelse med de 
foranstaltninger, der er nævnt 
i stk. 1, stemmer kun de 
medlemmer af Rådet, der 
repræsenterer medlemsstater, 
der har euroen som valuta. 
Det kvalificerede flertal af 
disse medlemsstater defineres 
som angivet i artikel 238, stk. 
3, litra a).

3. De medlemsstater, der har 
euroen som valuta, kan 
etablere en 
stabilitetsmekanisme, der 

1. For at medvirke til Den 
Økonomiske og Monetære 
Unions rette virkemåde og i 
overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i 
traktaterne vedtager Rådet 
efter den relevante procedure 
blandt dem, der er nævnt i 
artikel 121 og 126, undtagen 
proceduren i artikel 126, stk. 
14, foranstaltninger for de 
medlemsstater, der har euroen 
som valuta:
a) med henblik på at styrke 
samordningen og 
overvågningen af deres 
budgetdisciplin
b) med henblik på for disse 
medlemsstater at udarbejde 
økonomisk-politiske 
retningslinjer, som skal være i 
overensstemmelse med dem, 
der er vedtaget for hele 
Unionen, samt at sikre 
overvågningen heraf.
c) på grundlag af en 
henstilling fra 
Kommissionen og efter 
høring af Europa-
Parlamentet kan de 
medlemsstater, der har 
euroen som valuta, etablere 
en stabilitetsmekanisme, der 
skal aktiveres, hvis det er 
nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet 
som helhed. Ydelsen af 
enhver påkrævet finansiel 
støtte inden for rammerne af 
mekanismen vil være 
underlagt streng 
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skal aktiveres, hvis det er 
nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet 
som helhed. Ydelsen af 
enhver påkrævet finansiel 
støtte inden for rammerne af 
mekanismen vil være 
underlagt streng 
konditionalitet.".

konditionalitet i 
overensstemmelse med 
Unionens principper og 
målsætninger.”

Europa-Parlamentet og 
Rådet fastlægger 
principperne og de 
overordnede betingelser 
for konditionalitet for 
finansiel bistand under 
mekanismen og kontrol 
hermed efter 
fremgangsmåden i artikel 
121, stk. 6.

2. I forbindelse med de 
foranstaltninger, der er nævnt 
i stk. 1, stemmer kun de 
medlemmer af Rådet, der 
repræsenterer medlemsstater, 
der har euroen som valuta. 
Det kvalificerede flertal af 
disse medlemsstater defineres 
som angivet i artikel 238, stk. 
3, litra a).


