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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik 
on euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõiget 6;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogule esitatud rakkerühma lõppraportit „Majanduse 
juhtimise tugevdamine ELis”;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõud, millega muudetakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 136 ja mis esitati Euroopa Ülemkogule 16. detsembril 2010 
(00033/2010 - C7-0014/2011);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 74b;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni 
arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Eurooa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 4 on sätestatud, et „Liit rajab 
majandus- ja rahaliidu, mille rahaühik on euro”;

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 1 kohaselt on liidul 
ainupädevus nende liikmesriikide rahapoliitikas, mille rahaühik on euro;

C. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et 
„liikmesriigid koordineerivad liidu piires oma majanduspoliitikat”, ning et liikmesriikide 
suhtes, mille rahaühik on euro, kohaldatakse erisätteid;

D. arvestades, et kui Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu vastu võetakse, võib see viia sellise 
mehhanismi loomiseni, mis jääb ELi pädevusest täielikult väljapoole ja milles ELi 
institutsioonid ei mängi mingit rolli; 

E. arvestades, et ELi institutsioonidele tuleks tagada võimalus tulevikus mehhanismis 
osaleda ning et tuleks luua võimalus Euroopa Liidu eelarve kasutamiseks 
tagatissüsteemis;

F. arvestades, et tuleks uurida kõiki võimalusi, kuidas asetada mehhanism tulevikus 
täielikult ELi institutsioonilisse raamistikku ning kuidas kaasata mehhanismi liikmesriike, 
kelle rahaühik ei ole euro; arvestades, et see võib muu hulgas tähendada tõhustatud 
koostööd puudutava Euroopa Liidu lepingu artikli 20 rakendamist;

G. arvestades, et stabiilsusmehhanismi käsitlevad eeskirjad peaks võimaluse korral välja 
töötama komisjon;
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H. arvestades, et lisaks stabiilsusmehhanismi rakendamisele tuleks suurendada stabiilsuse ja 
majanduskasvu pakti ennetavat ja korrigeerivat mõju ning võtta meetmeid keskpika ja 
pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks ning liikmesriikide vahelise makromajandusliku 
tasakaalustamatuse vastu võitlemiseks;

I. arvestades, et stabiilsusmehhanismi täiendamiseks peaks EL uurima eurovõlakirjade 
süsteemi otstarbekust;

J. arvestades, et komisjon peaks esitama vajalikud õigusaktide ettepanekud selle kohta, 
kuidas liikmesriikide vahel poliitikat paremini koordineerida ja ELi majandusjuhtimist 
täiendada;

K. arvestades, et ülalnimetatud põhimõtted kajastuvad Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu 
kohta esitatud muudatusettepanekutes, mis sisalduvad majandus- ja rahanduskomisjoni 
arvamuses;

L. arvestades, et poliitilise reaalsuse tõttu on Euroopa Parlament valmis uurima 
alternatiivseid võimalusi praktiliste lahenduste leidmiseks;

M. arvestades, et Euroopa integratsiooni ajaloos on valitsusevahelised vahendid olnud 
eesrindlikeks lahendusteks, mis on teatavatel ajahetkedel sillutanud teed täielikule 
integratsioonile; arvestades, et selliste vahendite loomisel on seega silmas peetud 
järgnevat integratsiooni; 

N. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 6 võimaldab Euroopa Ülemkogul 
võtta pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vastu otsuse, millega muudetakse 
täielikult või osaliselt Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmandat osa;

O. arvestades, et ELi pädevuse suurendamiseks või vähendamiseks tuleb kasutada tavalist 
läbivaatamismenetlust;

P. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu muutmine peab toimuma tavamenetluse 
kohaselt ning ühendusemeetodi täielikul järgimisel;

Q. arvestades, et kavandatud otsus saab jõustuda alles pärast seda, kui liikmesriigid on selle 
kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega heaks kiitnud,

1. rõhutab, et rahapoliitika on ühenduse poliitika ning see on seda olnud alates Maastrichti 
lepingust;

2. rõhutab, kui oluline on euro nii Euroopa Liidu poliitika kui ka majanduse jaoks, ning 
apelleerib kõigi liikmesriikide vastutustundele ja solidaarsusele;

3. rõhutab, et Euroopa stabiilsusmehhanism kuulub lahutamatult meetmete hulka, mille 
eesmärk on kujundada uus raamistik, mis suurendab eelarvedistsipliini ning 
liikmesriikide majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimist, aitab kõrvaldada 
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majanduslikku ja sotsiaalset tasakaalustamatust ning suurendab konkurentsivõimet;

4. märgib, et nõukogu ei ole kasutanud kõiki aluslepingutes sisalduvaid võimalusi 
stabiilsuse ja majanduskasvu pakti täielikuks jõustamiseks ning Euroopa Liidu tasandil 
majanduse paremaks koordineerimiseks;

5. on seisukohal, et tuleb minna kaugemale euroala stabiliseerimiseks mõeldud ajutistest 
meetmetest ning Euroopa Liit peab kehtestama oma enda majandusjuhtimise meetmed; 
on seisukohal, et stabiilsuse ja majanduskasvu pakti tugevdamine, Euroopa poolaasta, 
ELi 2020. aasta strateegia ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 136 muutmine 
stabiilsusmehhanismiga seoses on ainult esimesed selles suunas tehtavad sammud;

6. on väga mures riigipeade ja valitsusjuhtide kavatsuse pärast luua ELi institutsioonilisest 
raamistikust väljapoole jääv alaline stabiilsusmehhanism, millesse ELi institutsioone ei 
kaasata täielikult; rõhutab, et liikmesriigid peavad igal juhul austama ELi seadusi ja 
nendes sätestatud institutsioonide õigusi;

7. peab kahetsusväärseks, et praeguse poliitilise olukorra tõttu ei ole olnud võimalik uurida 
kõiki teisi aluslepingutes sisalduvaid alalise stabiilsusmehhanismi loomise võimalusi; on 
eelkõige seisukohal, et majandus- ja rahaliitu (Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 4) ja 
nende liikmesriikide rahapoliitikat, mille rahaühik on euro, (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 3 lõike 1 punkt c) puudutava ELi praeguse pädevuse raames oleks olnud 
kohasem kasutada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 136 nõukogule antud 
volitusi või rakendada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 352 koostoimes Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 136;

8. on seisukohal, et alalise stabiilsusmehhanismi loomine ja toimimine peaks toimuma 
Euroopa Liidu raamistikule võimalikult lähedal ning selleks tuleks samuti kasutada 
Euroopa Liidu lepingu artikli 20 kohaseid tõhustatud koostöö institutsioonilisi struktuure, 
et kaasata ELi institutsioonid algusetapis ning rahustada neid liikmesriike, kelle rahaühik 
ei ole veel euro; 

9. on seisukohal, et Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu nõuetekohaseks kontrollimiseks on 
vaja lisateavet, eelkõige selle kohta, millisena stabiilsusmehhanism on kavandatud ning 
millised seosed oleksid sel ELi institutsioonidega, kavandatud Euroopa Valuutafondiga ja 
Rahvusvahelise Valuutafondiga; on seoses sellega seisukohal, et Euroopa Ülemkogu 
otsuse eelnõu toetamine sõltub järgmiste tingimuste täitmisest:

a) Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu sõnastatakse vastavalt käesolevale 
resolutsioonile lisatud muudatusettepanekutele ümber1, mis tähendab seda, et 
kavandatud sätte viimisega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 136 lõikest 
3 artikli 136 lõikesse 1 loodaks võimalus lisada stabiilsusmehhanism − 
vaatamata selle esialgsele valitsustevahelisele olemusele − tulevikus tõhustatud 
koostöö institutsiooniliste struktuuride abil nt eriametina ELi raamistikku;

või

                                               
1 Kui komisjon ühtegi muudatusettepanekut vastu ei võta, siis jäetakse see lõik automaatselt välja.
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b) Euroopa Ülemkogu esitab selge avalduse selle kohta, et

– alalise stabiilsusmehhanismi praktilised aspektid ja tingimused (range 
programm majanduslike ja fiskaalpoliitiliste kohanduste tegemiseks) 
otsustatakse komisjoni soovituse alusel ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist ning komisjon vastutab Euroopa Parlamendile korrapäraselt 
aru andes selle eest, et neid meetmeid täielikult järgitaks ning et 
mehhanismi kasutataks ettevaatlikult;

– komisjon täidab Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru andes kõik alalise 
mehhanismi rakendamise ja järelevalvega ning liikmesriikide 
finantsolukorra hindamisega seotud ülesanded;

– finantsabi andmine mehhanismi raames eeldab põhjalikku analüüsi ja 
majandusliku ja rahanduspoliitilise elavdamise programmi; liikmesriigid, 
kelle rahaühik on euro, lähtuvad finantsabi andmist puudutavate otsuste 
tegemisel komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi 
(kuivõrd see on asjakohane) esitatud hinnangust; ning

– komisjon täidab alalise stabiilsusmehhanismi sekretariaadiülesandeid;

10. tuletab meelde, et tulevane stabiilsusmehhanism peaks nt haldusülesannete täitmisel 
toetuma võimalikult suures ulatuses ELi institutsioonidele, sest nii oleks võimalik vältida 
topeltstruktuuride loomist, mis mõjuks Euroopa integratsioonile pikas perspektiivis 
kahjulikult;

11. rõhutab, et Euroopa Parlament peab kontrollima, kas liikmesriigid järgivad komisjoni 
kehtestatud majandussuuniseid ja täidavad stabiilsusmehhanismi tingimusi, ning 
seejuures tuleb täielikult austada liikmesriikide parlamentide õigusi, mis neil vastava 
osaleva liikmesriigi põhiseadusliku raamistiku kohaselt eelarve ja kontrolli osas on;

12. toetab komisjoni kavatsust tagada järjepidevus tulevase mehhanismi ja ELi 
majandusjuhtimise vahel, eelkõige euroalal, austades pädevusi, mis ELile ja selle 
institutsioonidele aluslepingutega on antud;

13. rõhutab, et Euroopa Ülemkogu otsuse muudetud eelnõu ei suurendaks ELi pädevust ning 
jääks seetõttu aluslepingu lihtsustatud läbivaatamismenetluse kohaldamisalasse; märgib 
hoopis, et otsusega ei tohi vähendada ELi institutsioonide pädevust majandus- ja 
rahapoliitika vallas ega nende liikmesriikide rahapoliitika vallas, kelle rahaühik on euro, 
ning mingil juhul ei tohi see piirata ELi õigusaktide, eelkõige Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklite 122 ja 134 ning liidu acquis' korrektset kohaldamist;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa Keskpangale kui Euroopa Parlamendi arvamus vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 48 lõike 6 teisele lõigule.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA

Euroopa Ülemnõukogu otsuse eelnõu muutmise ettepanek

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 136 lõike 1 punkt b a (uus):

„komisjoni soovituse alusel ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist võib nõukogu 
anda liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, loa luua stabiilsusmehhanism, mis võetakse 
kasutusele, kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. Mehhanismi alusel 
mis tahes vajaliku finantsabi andmine otsustatakse Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel 
ning see toimub rangetel tingimustel vastavalt liidu põhimõtetele ja eesmärkidele.

Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad põhimõtted ja üldtingimused mehhanismi 
alusel antava finantsabi tingimuslikkuse kohta ja selle kontrollimise kohta vastavalt artikli 
121 lõikes 6 osutatud menetlusele.”
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14.2.2011

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

põhiseaduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega muudetakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille 
rahaühik on euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Kaasraportöörid: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Otsuse eelnõu
Põhjendus 1

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 6 
võimaldab Euroopa Ülemkogul võtta 
pärast Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 
teatavatel juhtudel Euroopa Keskpangaga 
konsulteerimist ühehäälselt vastu otsuse, 
millega muudetakse täielikult või osaliselt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kolmandat osa. Selline otsus ei või 
suurendada aluslepingutega liidule antud 

(1) Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 6 
võimaldab Euroopa Ülemkogul võtta 
pärast Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 
teatavatel juhtudel Euroopa Keskpangaga 
konsulteerimist ühehäälselt vastu otsuse, 
millega muudetakse täielikult või osaliselt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kolmandat osa. Selline otsus ei või 
suurendada aluslepingutega liidule antud 
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pädevust ja see jõustub vaid pärast seda, 
kui liikmesriigid on selle kooskõlas oma 
põhiseadusest tulenevate nõuetega heaks 
kiitnud.

pädevust ja see jõustub vaid pärast seda, 
kui kõik ELi liikmesriigid on selle 
kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate 
nõuetega heaks kiitnud.

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, millised Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kavandatud 
aluslepingu muudatuse heaks kiitma.

Muudatusettepanek 2

Otsuse eelnõu
Põhjendus 3 a (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Ülemkogu leppis oma 16.
detsembri 2010. aasta koosolekul kokku 
ka selles, et liikmesriigid, mille rahaühik 
on euro, võivad otsustada osaleda 
mehhanismi toimingutes vastavalt 
vajadusele.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2010. aasta detsembri kohtumise 
järeldustega.

Muudatusettepanek 3

Otsuse eelnõu
Põhjendus 4

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4) Stabiilsusmehhanism on vajalik 
vahend, et tegeleda selliste juhtudega, mil 
esineb risk kogu euroala 
finantsstabiilsusele, nagu kogeti 2010. 
aastal, ning seega aitab mehhanism
säilitada liidu enda majanduslikku ja 
finantsstabiilsust. Euroopa Ülemkogu 
leppis 16. detsembri 2010. aasta 
kohtumisel kokku, et kuna selle 
mehhanismi eesmärk on tagada kogu 

(4) Stabiilsusmehhanism on vajalik 
vahend, et tegeleda selliste juhtudega, mil 
esineb risk eurot rahaühikuna 
kasutavatest liikmesriikidest koosneva
euroala finantsstabiilsusele, nagu kogeti 
2010. aastal, ning mehhanism aitab 
säilitada liidu enda majanduslikku ja 
finantsstabiilsust. Euroopa Ülemkogu 
leppis 16. detsembri 2010. aasta 
kohtumisel kokku, et kuna selle 
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euroala finantsstabiilsus, siis Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 122 lõiget 2 
ei ole enam sellel eesmärgil vaja kasutada.
Riigipead ja valitsusjuhid leppisid seetõttu 
kokku, et kõnealust sätet ei tuleks sellel 
eesmärgil kasutada.

mehhanismi eesmärk on tagada kogu 
euroala finantsstabiilsus, siis Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 122 lõiget 2 
ei ole alates käesoleva otsuse jõustumise 
kuupäevast enam sellel eesmärgil vaja 
kasutada.

Muudatusettepanek 4

Otsuse eelnõu
Põhjendus 4 a (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Stabiilsusmehhanism täiendab 
lisameetmeid, mida kasutatakse 
finantsstabiilsusele avalduvate ohtude 
vähendamiseks, sealhulgas stabiilsuse ja 
kasvu pakti ennetavate ning 
korrigeerivate sätete tugevdamine, 
tugevam järelevalve liikmesriikide 
eelarvete üle ja uue makromajanduslike 
tasakaalunihete korrigeerimismenetluse 
kasutamine.

Muudatusettepanek 5

Otsuse eelnõu
Põhjendus 4 b (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Liikmesriigid, eelkõige need, mille 
rahaühik on euro, peavad tegema 
solidaarselt koostööd, et lahendada 
keskpika ja pikaajalise konkurentsivõime 
ning liikmesriikidevahelise 
makromajandusliku 
tasakaalustamatusega seotud küsimused.

Muudatusettepanek 6
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Otsuse eelnõu
Põhjendus 4 c (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Komisjon peaks esitama 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
vastu võetava ettepaneku üksikasjalike 
eeskirjade kohta, millega kehtestatakse 
stabiilsusmehhanismi haldus- ja 
kasutuskord, ning täpsustama, millised 
vahendeid mehhanismi kohaldamisala 
piires kasutatakse.

Muudatusettepanek 7

Otsuse eelnõu
Põhjendus 4 d (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4 ) Komisjon peaks euroala 
finantsstabiilsuse tagamiseks kaaluma ka 
muid mehhanisme ja esitama vajalikud 
õigusakti ettepanekud.

Muudatusettepanek 8

Otsuse eelnõu
Põhjendus 4 e (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) Komisjon peaks hindama tulevase 
eurovõlakirjade süsteemi potentsiaali 
euroala stabiilsuse tagamise 
lisavahendina, ja eriti uurima tingimusi, 
mille korral oleks selline süsteem kasulik 
nii kõigile selles osalevatele 
liikmesriikidele kui ka euroalale 
tervikuna.

Muudatusettepanek 9
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Otsuse eelnõu
Põhjendus 4 f (uus)

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

(4 f) Kriis on näidanud vajadust 
kiirendada tasakaalustatud, 
jätkusuutlikku ja täieulatuslikku 
majanduse lähenemisprotsessi ning 
poliitika koordineerimist, mis väljub 
senisest raamistikust ja aitab seega kaasa 
liidu meetodi tugevdamisele. Seetõttu 
peaks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
edasine läbivaatamine tavamenetluse 
kohaselt sisaldama ettepanekuid, mille 
eesmärk on tagada, et kõiki 
stabiilsusmehhanismi loomist ja toimimist 
käsitlevaid sätteid ühendatakse ning 
rakendatakse liidu meetodi kohaselt.

Muudatusettepanek 10

Otsuse eelnõu
Artikkel 1

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse 
136 lisatakse järgmine lõige:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
136 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

„3. Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, 
võivad luua stabiilsusmehhanismi, mis 
võetakse kasutusele, kui see on kogu 
euroala stabiilsuse tagamiseks 
hädavajalik. Mehhanismi alusel mis tahes 
vajaliku finantsabi andmine toimub 
rangetel tingimustel.”

„c) luuakse alaline stabiilsusmehhanism, 
et tagada eurot rahaühikuna kasutavatest 
liikmesriikidest koosneva euroala 
stabiilsus. Liikmesriigid, mille rahaühik ei 
ole euro, võivad otsustada mehhanismis 
osaleda. Mehhanismi alusel mis tahes 
vajaliku finantsabi andmine toimub 
rangetel tingimustel, mis vastavad 
Euroopa Liidu lepingus ja käesolevas 
lepingus kehtestatud liidu põhimõtetele 
ning eesmärkidele. Alaline 
stabiilsusmehhanism luuakse nii, et see 
parandab eelarvedistsipliini ja aitab 
muuta riikide rahanduse pikaajaliselt 
jätkusuutlikuks.”
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Muudatusettepanek 11

Otsuse eelnõu
Artikkel 1 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
136 lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„Lõike 1 punktides a ja b sätestatud 
meetmete vastuvõtmisel hääletavad ainult 
neid liikmesriike esindavad nõukogu 
liikmed, mille rahaühik on euro. Lõike 1 
punktis c sätestatud meetmete 
vastuvõtmisel hääletavad ainult neid 
liikmesriike esindavad nõukogu liikmed, 
mille rahaühik on euro, ja neid 
liikmesriike esindavad nõukogu liikmed, 
kes osalevad alalises 
stabiilsusmehhanismis ning toetavad 
seda.”

Muudatusettepanek 12

Otsuse eelnõu
Artikkel 2 – lõige 1

Euroopa Ülemkogu ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad nõukogu 
peasekretärile viivitamata kooskõlas oma 
põhiseadusest tulenevate nõuetega 
käesoleva otsuse heakskiitmiseks vajalike 
menetluste lõpuleviimisest.

Kõik ELi liikmesriigid teatavad nõukogu 
peasekretärile viivitamata kooskõlas oma 
põhiseadusest tulenevate nõuetega 
käesoleva otsuse heakskiitmiseks vajalike 
menetluste lõpuleviimisest.

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, millised Euroopa Liidu liikmesriigid teatavad nõukogu 
peasekretärile käesoleva otsuse heakskiitmiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.
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303128     18.02.2011 Põhiseaduskomisjoni

esimees
ASP09E205 Brüssel

Lp hr Casini

Viimasel, 7. veebruaril toimunud koosolekul oli eelarvekomisjonil võimalus arutada kahe 
põhiseaduskomisjoni kaasraportööri (Elmar Broki ja Roberto Gualtieri) juuresolekul 
põhiseaduskomisjonis praegu arutlusel olevat ettepanekut Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 136 muutmiseks (lõike 3 lisamiseks) Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõikes 6 
sätestatud lihtsustatud menetluse abil. Arutluse tulemusel otsustas komisjon esitada arvamuse, 
mida debati käigus väljendas enamus komisjoni liikmetest, komisjoni esimehe kirja vormis.

Arutluse all oleva ettepaneku eesmärk on muuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136, 
et asjast huvitatud liikmesriikidel oleks võimalik luua euroala jaoks stabiilsusmehhanism, 
mille võib kasutusele võtta, „kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik”.

Eelarvekomisjon tunneb heameelt, et aluslepingus soovitakse ette näha sellise 
stabiilsusmehhanismi loomise võimalus. Komisjon on aga mures, et kavandatud eelnõu annab 
võimaluse luua selline mehhanism, mis jääb ELi pädevusest − kas valitsustevahelise või isegi 
eraõigusliku olemuse tõttu − täielikult väljapoole ja milles ELi institutsioonid ei mängi mingit 
rolli.

Eelarvekomisjon on seisukohal, et iga stabiilsusmehhanism oleks tõsiseltvõetavam, kui 
teatavas etapis oleks ette nähtud Euroopa Liidu kaasamine, eelkõige Euroopa Liidu eelarve 
võimalik kasutamine tagatismehhanismis, nagu see on praeguse Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanismi puhul. Hiljutised kogemused näivad seda väidet igati kinnitavat.

Teisalt on ka selge, et Euroopa Liidu institutsioonide kaasamine tagaks mehhanismi üle 
suurema demokraatliku kontrolli, eelkõige kui Euroopa Parlament teostaks oma pädevust 
eelarvepädeva institutsioonina.

Seetõttu leiab eelarvekomisjon, et Euroopa Liidu institutsioonidele tuleb tingimata anda 
mehhanismis roll, mis tagab teatava demokraatliku kontrolli fondi halduse üle. Ühtlasi tuleks 
ELile tagada võimalus tulevikus mehhanismis osaleda ning tuleks luua võimalus Euroopa 
Liidu eelarve kasutamiseks tagatissüsteemis.
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Käimasolevat põhjalikku majandusjuhtimise alast arutelu arvestades soovib eelarvekomisjoni 
rõhutada, et kuigi komisjon on nõus, et stabiilsuse ja majanduskasvu pakti kriteeriumide 
eiramise tõttu on vaja tugevamaid jõustamismehhanisme, ei tohi need sanktsioonid sisaldada 
meetmeid, mis on seotud Euroopa Liidu poliitika rakendamiseks Euroopa Liidu eelarves ette 
nähtud kuluvahenditega, seda enam, et need meetmed tuleneksid peamiselt valitsustevaheliste 
mehhanismide kaudu rakendatud menetlustest.

Lugupidamisega

B-1047 Brüssel − Tel +32 2 28 43454 − Faks +32 2 28 49012 F-67070 
Strasbourg − Tel +33 3 88 1 72655 − Faks +33 3 88 1 76951

Alain Lamassoure
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M. GUALTIERI ESIALGNE MUUDATUSETTEPANEK

Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 136
Konsolideeritud versioon −
Lissaboni leping

Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 136, 
nii nagu seda on muudetud 
nõukogu otsuse eelnõuga 

Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 136 
Esialgne muudatus-
ettepanek (Gualtieri)

1. Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise 
tagamiseks ning kooskõlas 
aluslepingute asjakohaste 
sätetega võtab nõukogu 
liikmesriikide suhtes, mille 
rahaühik on euro, vastavalt 
artiklites 121 ja 126 
osutatud menetluste seast 
sobivale menetlusele, välja 
arvatud artikli 126 
lõikes 14 sätestatud 
menetlus, vastu meetmed, 
millega:
a) tugevdatakse asjaomaste 
liikmesriikide 
eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja 
järelevalvet;
b) kehtestatakse 
asjaomaste liikmesriikide 
tarvis majanduspoliitilised 
suunised, tagades nende 
ühilduvuse kogu liidu 
suhtes vastuvõetud 
suunistega ja järelevalve 
nende täitmise üle.

2. Lõikes 1 sätestatud 
meetmete vastuvõtmisel 
hääletavad ainult neid 
liikmesriike esindavad 
nõukogu liikmed, mille 
rahaühik on euro. 
Nimetatud liikmete 
kvalifitseeritud 
häälteenamust 
määratletakse vastavalt 
artikli 238 lõike 3 

1. Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise 
tagamiseks ning kooskõlas 
aluslepingute asjakohaste 
sätetega võtab nõukogu 
liikmesriikide suhtes, mille 
rahaühik on euro, vastavalt 
artiklites 121 ja 126 osutatud 
menetluste seast sobivale 
menetlusele, välja arvatud 
artikli 126 lõikes 14 
sätestatud menetlus, vastu 
meetmed, millega:
a) tugevdatakse asjaomaste 
liikmesriikide 
eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja 
järelevalvet;
b) kehtestatakse asjaomaste 
liikmesriikide tarvis 
majanduspoliitilised 
suunised, tagades nende 
ühilduvuse kogu liidu suhtes 
vastuvõetud suunistega ja 
järelevalve nende täitmise 
üle.

2. Lõikes 1 sätestatud 
meetmete vastuvõtmisel 
hääletavad ainult neid 
liikmesriike esindavad 
nõukogu liikmed, mille 
rahaühik on euro. 
Nimetatud liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamust 
määratletakse vastavalt 
artikli 238 lõike 3 punktile a.

3. Liikmesriigid, mille 

1. Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise 
tagamiseks ning kooskõlas 
aluslepingute asjakohaste 
sätetega võtab nõukogu 
liikmesriikide suhtes, mille 
rahaühik on euro, vastavalt 
artiklites 121 ja 126 osutatud 
menetluste seast sobivale 
menetlusele, välja arvatud 
artikli 126 lõikes 14 
sätestatud menetlus, vastu 
meetmed, millega:
a) tugevdatakse asjaomaste 
liikmesriikide 
eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja 
järelevalvet;
b) kehtestatakse asjaomaste 
liikmesriikide tarvis 
majanduspoliitilised 
suunised, tagades nende 
ühilduvuse kogu liidu suhtes 
vastuvõetud suunistega ja 
järelevalve nende täitmise 
üle.
„c)„komisjoni soovituse 
alusel ja pärast Euroopa 
Parlamendiga 
konsulteerimist võivad 
liikmesriigid, mille rahaühik 
on euro, luua 
stabiilsusmehhanismi, mis 
võetakse kasutusele, kui see 
on kogu euroala stabiilsuse 
tagamiseks hädavajalik.
Mehhanismi alusel mis tahes 
vajaliku finantsabi andmine 
toimub rangetel tingimustel 
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punktile a. rahaühik on euro, võivad 
luua stabiilsusmehhanismi, 
mis võetakse kasutusele, kui 
see on kogu euroala 
stabiilsuse tagamiseks 
hädavajalik. Mehhanismi 
alusel mis tahes nõutava 
finantsabi andmine toimub 
rangetel tingimustel.

vastavalt liidu põhimõtetele 
ja eesmärkidele.

Euroopa Parlament ja 
nõukogu kehtestavad 
põhimõtted ja 
üldtingimused 
mehhanismi alusel antava 
finantsabi tingimuslikkuse 
kohta ja selle 
kontrollimise kohta 
vastavalt artikli 121 lõikes 
6 osutatud menetlusele.

2. Lõikes 1 sätestatud 
meetmete vastuvõtmisel 
hääletavad ainult neid 
liikmesriike esindavad 
nõukogu liikmed, mille 
rahaühik on euro. 
Nimetatud liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamust 
määratletakse vastavalt 
artikli 238 lõike 3 punktile a.


