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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een 
stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 48, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien het eindverslag van de werkgroep van de Europese Raad over “Versterking van 
de economische governance in de EU”,

– gezien het ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zoals ingediend bij de 
Europese Raad op 16 december 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

– gelet op artikel 74b van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de 
Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat artikel 3, lid 4 VEU bepaalt: “De Unie stelt een economische en 
monetaire unie in die de euro als munt heeft”,

B. overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1, VWEU de “Unie exclusief bevoegd is” op het 
gebied van “het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben”,

C. overwegende dat artikel 5, lid 1, VWEU bepaalt: “De lidstaten coördineren hun 
economisch beleid binnen de Unie”, met bijzondere bepalingen die gelden voor de 
lidstaten die de euro als munt hebben,

D. overwegende dat het ontwerpbesluit van de Europese Raad, indien het wordt 
vastgesteld, kan leiden tot de instelling van een mechanisme dat volledig buiten de sfeer 
van de Unie valt, zonder dat de instellingen van de Unie als zodanig een rol wordt 
toebedeeld,

E. overwegende dat de mogelijkheid voor toekomstige deelname van de instellingen van de 
Unie aan het mechanisme moet worden gewaarborgd en een koppeling moet worden 
aangebracht om de Europese begroting mogelijkerwijze bij het garantiesysteem te 
betrekken,

F. overwegende dat alle mogelijkheden moeten worden onderzocht om het mechanisme in 
de toekomst volledig in het institutionele kader van de Unie op te nemen en om te 
voorzien in de betrokkenheid van de lidstaten die de euro niet als munt hebben; 
overwegende dat dit een beroep op artikel 20 VEU inzake nauwe samenwerking kan 
inhouden,
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G. overwegende dat de regels voor het stabiliteitsmechanisme bij voorkeur moeten worden 
opgesteld door de Commissie,

H. overwegende dat het stabiliteitsmechanisme gepaard moet gaan met de versterking van 
het preventieve en correctieve deel van het stabiliteits- en groeipact (SGP), en met 
maatregelen in verband met concurrentievermogen op de middellange en lange termijn 
en ter bestrijding van macro-economische onevenwichtigheden tussen lidstaten,

I. overwegende dat de Unie, in aanvulling op het stabiliteitsmechanisme, de 
mogelijkheden van een systeem van Euro-obligaties moet onderzoeken,

J. overwegende dat de Commissie de nodige wetgevingsvoorstellen moet indienen om de 
beleidscoördinatie tussen lidstaten te versterken en de Europese e-governance aan te 
vullen,

K. overwegende dat de bovengenoemde beginselen worden toegepast door de 
amendementen op het ontwerpbesluit van de Europese Raad zoals voorgesteld in het 
advies van de Commissie economische zaken,

L. overwegende dat het Parlement in het licht van de politieke realiteit bereid is om 
alternatieven te onderzoeken met het doel tot een pragmatische oplossing te komen,

M. overwegende dat intergouvernementele instrumenten in de geschiedenis van Europese 
integratie hebben gewerkt als “avant-gardeoplossingen” die op een gegeven moment de 
weg hebben gebaand naar volledige integratie; overwegende, derhalve, dat dergelijke 
instrumenten zijn opgezet met het oog op aansluitende integratie,

N. overwegende dat artikel 48, lid 6, VEU de Europese Raad toestaat om na raadpleging 
van het Europees Parlement een besluit te nemen tot gehele of gedeeltelijke wijziging 
van de bepalingen van het derde deel van het VWEU,

O. overwegende dat voor enige uitbreiding of beperking van de bevoegdheden van de Unie 
een gewone herzieningsprocedure noodzakelijk is,

P. overwegende dat iedere verdere herziening van het VWEU volgens de gewone 
herzieningsprocedure moet worden uitgevoerd en moet waarborgen dat de 
communautaire methode ten volle wordt geëerbiedigd,

Q. overwegende dat het voorgestelde besluit slechts van kracht kan worden na goedkeuring 
door de lidstaten in overeenstemming met hun onderscheiden grondwettelijke vereisten,

1. benadrukt dat het monetair beleid communautair beleid is en is geweest sinds het 
Verdrag van Maastricht;

2. wijst op het belang van de euro voor het Europese politieke en economische project, en 
doet een beroep op het gevoel voor verantwoordelijkheid en solidariteit van alle 
lidstaten;
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3. wijst erop dat het Europese stabiliteitsmechanisme integraal deel uitmaakt van een 
alomvattend maatregelenpakket dat is bedoeld om een nieuw kader vast te stellen, daar 
de begrotingsdiscipline en de coördinatie van het economisch en financieel beleid van 
de lidstaten worden versterkt, en daarmee de economische en sociale 
onevenwichtigheden worden overwonnen en het concurrentievermogen wordt verbeterd;

4. merkt op dat de Raad geen gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden die in de 
Verdragen zijn voorzien om het SGP volledig ten uitvoer te leggen en economische 
coördinatie op Europees niveau te verbeteren;

5. overweegt dat het van wezenlijk belang is om verder te gaan dan de tijdelijke 
maatregelen die zijn gericht op stabilisering van de eurozone, en dat de Unie haar 
economische governance moet opbouwen; is van mening dat de versterking van het 
SGP, het Europese semester, de EU 2020-strategie en de wijziging van artikel 136 
VWEU met betrekking tot het stabiliteitsmechanisme slechts een eerste stap in die 
richting vormen;

6. is diep bezorgd over de intentie van de staatshoofden en regeringsleiders om het 
permanente stabiliteitsmechanisme buiten het institutionele kader van de EU op te 
stellen, met als gevolg dat de instellingen van de Unie hier niet volledig bij zullen 
worden betrokken; benadrukt dat de lidstaten hoe dan ook het Unierecht en de daarin 
bepaalde prerogatieven van de instellingen moeten naleven;

7. betreurt dat de huidige politieke situatie het niet mogelijk heeft gemaakt om alle overige 
mogelijkheden uit het Verdrag voor het instellen van een permanent 
stabiliteitsmechanisme te onderzoeken; overweegt in het bijzonder dat het in het kader 
van de huidige bevoegdheden van de Unie met betrekking tot de economische en 
monetaire unie (artikel 3, lid 4, VEU) en het monetair beleid voor de lidstaten die de 
euro als munt hebben (artikel 3, lid 1, onder c), VWEU), gepast zou zijn geweest om 
gebruik te maken van de bevoegdheden die de Raad zijn toegekend bij artikel 
136 VWEU, of als alternatief een beroep te doen op artikel 352 VWEU in samenhang 
met artikel 136 VWEU;

8. overweegt dat de instelling en werking van het permanente stabiliteitsmechanisme zo 
nauw mogelijk moet aansluiten bij het kader van de Europese Unie, ook door, naar 
analogie, gebruik te maken van de institutionele patronen van nauwere samenwerking 
krachtens artikel 20 VEU, als een middel om de instellingen van de Unie in een eerste 
fase erbij te betrekken en die lidstaten die de euro nog niet als munt hebben, gerust te 
stellen;

9. verklaart dat, om het voorgestelde ontwerpbesluit van de Europese Raad naar behoren te 
onderzoeken, aanvullende informatie benodigd is, met name wat betreft het bedoelde 
ontwerp van het stabiliteitsmechanisme en de betrekkingen die het moet onderhouden 
met de instellingen van de Unie, met het voorgestelde Europees Monetair Fonds en met 
het Internationaal Monetair Fonds; stelt dienovereenkomstig als voorwaarde voor zijn 
steun aan het ontwerpbesluit van de Europese Raad dat aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
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a) een herformulering van het ontwerpbesluit van de Europese Unie zoals wordt 
voorgesteld in de hierbij gevoegde amendementen1, met dien verstande dat 
voor het stabiliteitsmechanisme, indien de voorgestelde bepaling onder artikel 
136, lid 1, VWEU wordt gebracht in plaats van onder artikel 136, lid 3, 
ondanks zijn oorspronkelijke intergouvernementele karakter mogelijk het 
vooruitzicht ontstaat om in de toekomst te worden opgenomen in het kader 
van de Unie, bijvoorbeeld in de vorm van een bijzonder soort agentschap, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de institutionele patronen voor meer 
samenwerking;

of

b) een duidelijke verklaring van de Europese Raad waarbij wordt verzekerd dat:

– de operationele kenmerken van het permanente stabiliteitsmechanisme en 
de voorwaarden (een stringent programma voor economische en financiële 
aanpassingen) worden vastgesteld op basis van een aanbeveling van de 
Commissie, na raadpleging van het Parlement, en dat de Commissie er 
verantwoordelijk voor is dat deze maatregelen volledig worden nageleefd 
en het mechanisme uit voorzorg wordt gebruikt, waarbij regelmatig verslag 
wordt uitgebracht aan het Parlement;

– de Commissie alle nodige taken zal uitvoeren bij de toepassing en 
bewaking van het permanente mechanisme en de financiële situatie van de 
lidstaten zal beoordelen, waarbij regelmatig verslag wordt uitgebracht aan 
het Parlement;

– de financiële steun uit het mechanisme wordt onderworpen aan een 
diepgaande analyse en een programma voor economisch en financieel 
herstel; de lidstaten die de euro als munt hebben, zullen, indien wordt 
besloten om financiële steun toe te kennen, handelen op basis van een 
beoordeling die door de Commissie, de Europese Centrale bank en voor 
zover het erbij betrokken is, het Internationaal Monetair Fonds is gegeven; 
en

– het secretariaat van het permanente stabiliteitsmechanisme wordt verzorgd 
door de Commissie;

10. herinnert eraan dat er bij het toekomstige stabiliteitsmechanisme zo veel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van de instellingen van de Unie, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de uitvoering van administratieve taken, aangezien dit zou voorkomen dat dubbele 
structuren worden opgezet die op de lange termijn schadelijk blijken te zijn voor de 
Europese integratie;

11. benadrukt dat door het Parlement moet worden gecontroleerd of de lidstaten voldoen 
aan de door de Commissie vastgestelde Europese richtsnoeren en de voorwaarden van 

                                               
1 Deze paragraaf zal automatisch worden geschrapt indien de Commissie geen amendementen goedkeurt.
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het stabiliteitsmechanisme, waarbij de begrotings- en controlerechten van elk nationaal 
parlement krachtens het grondwettelijk kader van iedere deelnemende lidstaat volledig 
worden erkend;

12. steunt het voornemen van de Commissie te zorgen voor samenhang tussen het 
toekomstige mechanisme en de economische governance van de Unie in de eurozone in 
het bijzonder, met inachtneming van de bevoegdheden die bij het Verdrag zijn verleend 
aan de Unie en haar instellingen;

13. benadrukt dat het ontwerpbesluit van de Europese Raad zoals gewijzigd de 
bevoegdheden van de Unie niet zou uitbreiden en derhalve binnen de reikwijdte zou 
blijven van de vereenvoudigde procedure voor herziening van het Verdrag; merkt 
omgekeerd op dat dat besluit de bevoegdheden van de instellingen van de Unie op het 
terrein van economisch en monetair beleid en het monetair beleid voor de lidstaten die 
de euro als munt hebben, niet en de juiste toepassing van het Unierecht  in geen geval 
kan benadelen, de artikelen 122 en 143 VWEU en het acquis van de Unie in het 
bijzonder;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Europese Centrale bank als het advies van het Europees Parlement krachtens artikel 
48, lid 6, tweede alinea, VEU.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE

Amendement op het ontwerpbesluit van de Europese Raad

Artikel 136 – lid 1, VWEU – onder b bis (nieuw)

“ op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement kan de 
Raad de lidstaten die de euro als munt hebben toestemming geven een 
stabiliteitsmechanisme in te stellen dat moet worden geactiveerd indien dat onontbeerlijk is 
om de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen. Tot verlening van enige 
benodigde financiële steun uit hoofde van het mechanisme wordt besloten op basis van een 
voorstel van de Europese Commissie, waarbij strikte conditionaliteitscriteria gelden die in 
overeenstemming zijn met de beginselen en doelstellingen van de Unie.

Het Europees Parlement en de Raad leggen de beginselen en algemene voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor financiële steun krachtens het mechanisme en de controle 
ervan vast in overeenstemming met de in artikel 121, lid 6 bedoelde procedure."
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14.2.2011

ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake het ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een 
stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Corapporteurs: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken roept de Commissie constitutionele zaken 
als commissie ten principale op de volgende voorstellen op te nemen in haar verslag:

Amendement 1

Ontwerpbesluit
Overweging 1

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

1) Artikel 48, lid 6, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) biedt
de Europese Raad de mogelijkheid om met 
eenparigheid van stemmen, na raadpleging 
van het Europees Parlement en van de 
Commissie, alsmede van de Europese 
Centrale Bank in bepaalde gevallen, een 
besluit te nemen tot gehele of gedeeltelijke 
wijziging van de bepalingen van het derde 
deel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Een dergelijk besluit mag geen uitbreiding 
van de door de Verdragen aan de Unie 
toegedeelde bevoegdheden inhouden en 
treedt pas in werking na door de lidstaten 
overeenkomstig hun onderscheiden 
grondwettelijke bepalingen te zijn 

1) Artikel 48, lid 6, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) biedt 
de Europese Raad de mogelijkheid om met 
eenparigheid van stemmen, na raadpleging 
van het Europees Parlement en van de 
Commissie, alsmede van de Europese 
Centrale Bank in bepaalde gevallen, een 
besluit te nemen tot gehele of gedeeltelijke 
wijziging van de bepalingen van het derde 
deel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Een dergelijk besluit mag geen uitbreiding 
van de door de Verdragen aan de Unie 
toegedeelde bevoegdheden inhouden en 
treedt pas in werking na door alle lidstaten 
van de EU overeenkomstig hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen 
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goedgekeurd. te zijn goedgekeurd.

Motivering

Dit amendement probeert te verduidelijken welke lidstaten van de Europese Unie de 
voorgestelde wijziging van het Verdrag moeten goedkeuren.

Amendement 2

Ontwerpbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Tijdens zijn bijeenkomst op 
16 december 2010 stemde de Europese 
Raad er tevens mee in dat de lidstaten die 
de euro niet als munt hebben mogen 
beslissen om deel te nemen aan operaties 
die via het mechanisme worden 
uitgevoerd op ad-hocbasis.

Motivering

Dit amendement in lijn met de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 
december 2010.

Amendement 3

Ontwerpbesluit
Overweging 4

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4) Het stabiliteitsmechanisme zal het
noodzakelijke instrument leveren waarmee 
gevallen van risico voor de financiële 
stabiliteit van de eurozone in haar geheel
zoals die welke zich in 2010 hebben 
voorgedaan kunnen worden aangepakt, en 
zodoende mede de economische en 
financiële stabiliteit van de Unie zelf veilig 
stellen. In zijn bijeenkomst van 
16 december 2010 is de Europese Raad 
overeengekomen dat, aangezien dit 
mechanisme bedoeld is om de financiële 
stabiliteit van de eurozone in haar geheel te 

4) Het stabiliteitsmechanisme zal een
noodzakelijk instrument leveren waarmee 
gevallen van risico voor de financiële 
stabiliteit van de eurozone, samengesteld 
uit de lidstaten die de euro als munt 
hebben, zoals die welke zich in 2010 
hebben voorgedaan kunnen worden 
aangepakt, en mede de economische en 
financiële stabiliteit van de Unie zelf veilig 
stellen. In zijn bijeenkomst op 
16 december 2010 is de Europese Raad 
overeengekomen dat, aangezien dit 
mechanisme bedoeld is om de financiële 
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waarborgen, artikel 122, lid 2, van het 
VWEU niet meer nodig is voor dergelijke 
doeleinden. De staatshoofden en 
regeringsleiders zijn daarom 
overeengekomen dat het niet dient te 
worden gebruikt voor dergelijke 
doeleinden.

stabiliteit van de eurozone in haar geheel te 
waarborgen, artikel 122, lid 2, VWEU niet 
meer nodig is voor dergelijke doeleinden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
dit Besluit.

Amendement 4

Ontwerpbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Het stabiliteitsmechanisme vormt 
een aanvulling op extra maatregelen die 
worden gebruikt om de risico’s voor 
financiële stabiliteit te verminderen, met 
inbegrip van de versterking van het 
preventieve en correctieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact, sterker toezicht 
op nationale begrotingen en het gebruik 
van nieuwe procedures met betrekking tot 
macro-economische onevenwichtigheden.

Amendement 5

Ontwerpbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 ter) De lidstaten, diegene die de euro als 
munt hebben in het bijzonder, moeten in 
een geest van solidariteit samenwerken
om kwesties in verband met 
concurrentievermogen op de middellange 
en lange termijn en macro-economische 
onevenwichtigheden tussen lidstaten aan 
te pakken.

Amendement 6
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Ontwerpbesluit
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 quater) De Commissie moet als een 
voorstel, dat volgens de gewone 
wetgevingsprocedure moet worden 
vastgesteld, een gedetailleerde reeks regels 
opstellen met betrekking tot de wijze 
waarop het stabiliteitsmechanisme zal 
worden bestuurd en toegepast, en 
aanduiden welke instrumenten binnen 
haar bevoegdheid moeten worden 
gebruikt.

Amendement 7

Ontwerpbesluit
Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies) De Commissie kijkt ook naar 
andere mechanismen om de financiële 
stabiliteit van de eurozone te verzekeren, 
en stelt de nodige wetgevingsvoorstellen 
op.

Amendement 8

Ontwerpbesluit
Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 sexies) De Commissie onderzoekt de 
mogelijkheden van een toekomstig 
systeem van Euro-obligaties als een extra 
mechanisme om de stabiliteit in de 
eurozone te bewaren, en kijkt in het 
bijzonder naar de omstandigheden waarin 
een dergelijk systeem gunstig zou zijn 
voor alle deelnemende lidstaten en voor 
de eurozone in haar geheel.
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Amendement 9

Ontwerpbesluit
Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

4 septies) De crisis heeft de noodzaak 
benadrukt om een evenwichtig, duurzaam 
en heus proces van economische 
convergentie en politieke coördinatie dat 
verder strekt dan het huidige kader, te 
versnellen en zodoende bij te dragen aan 
de versterking van de Uniemethode. 
Overeenkomstig moet iedere verdere 
herziening van het VWEU volgens de 
gewone procedure voorstellen bevatten 
om te verzekeren dat bepalingen inzake de 
instelling en de werking van enig 
stabiliteitsmechanisme worden 
opgenomen in en uitgevoerd volgens de 
Uniemethode.

Amendement 10

Ontwerpbesluit
Artikel 1

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 136 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie wordt het volgende lid toegevoegd:

Aan artikel 136, lid 1, VWEU wordt de
volgende letter toegevoegd:

"3. De lidstaten die de euro als munt 
hebben, stellen een stabiliteitsmechanisme 
in dat moet worden geactiveerd indien dat 
onontbeerlijk is om de stabiliteit van de 
eurozone in haar geheel te waarborgen. De 
verlening van financiële steun, indien 
vereist, uit hoofde van het mechanisme zal 
aan stringente voorwaarden gebonden 
zijn.".

"c) om een permanent 
stabiliteitsmechanisme in te stellen om de 
stabiliteit van de eurozone die is
samengesteld uit de lidstaten die de euro 
als munt hebben te waarborgen.  Lidstaten 
die de euro niet als munt hebben kunnen 
besluiten deel te nemen aan het 
mechanisme. De verlening van financiële 
steun, indien vereist, uit hoofde van het 
mechanisme zal aan stringente 
voorwaarden gebonden zijn, die in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
en doelstellingen van de Unie zoals 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
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Europese Unie en in dit Verdrag. Het 
permanente stabiliteitsmechanisme wordt 
zodanig ontworpen dat het de 
begrotingsdiscipline bevordert en 
bijdraagt aan overheidsfinanciën die op 
lange termijn duurzaam zijn."

Amendement 11

Ontwerpbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
In artikel 136, lid 2, VWEU, wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"Met betrekking tot de onder a) en b) van 
lid 1 bedoelde maatregelen hebben alleen 
leden van de Raad die lidstaten 
vertegenwoordigen welke de euro als 
munt hebben, stemrecht. Wat letter c) van 
lid 1 betreft, hebben alleen leden van de 
Raad die lidstaten vertegenwoordigden 
welke de euro als munt hebben en 
bijdragen aan het permanente 
stabiliteitsmechanisme, stemrecht."

Amendement 12

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de secretaris-generaal 
van de Raad onverwijld in kennis van de 
voltooiing van de volgens hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen 
voor de aanneming van dit besluit vereiste 
procedures.

Alle lidstaten van de EU stellen de 
secretaris-generaal van de Raad onverwijld 
in kennis van de voltooiing van de volgens 
hun onderscheiden grondwettelijke 
bepalingen voor de aanneming van dit 
besluit vereiste procedures.

Motivering

Dit amendement probeert te verduidelijken welke lidstaten van de Europese Unie de 
secretaris-generaal van de Raad in kennis moeten stellen van de voltooiing van de 
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procedures voor de goedkeuring van dit besluit.
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Bij de eindstemming aanwezige leden 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

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

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

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Roberto Gualtieri
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BRIEF VAN DE HEER LAMASSOURE, VOORZITTER VAN DE 
BEGROTINGSCOMMISSIE AAN DE HEER CASINI, VOORZITTER VAN DE 

COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN

Begrotingscommissie De voorzitter

Kenmerk:D(2011) 8060

De heer C. Casini
303128   18.02.2011 Voorzitter van de Commissie

Constitutionele Zaken 
ASP09E205 Brussel

Mijnheer de Voorzitter,

Bij haar laatste bijeenkomst op 7 februari heeft de Begrotingscommissie de gelegenheid 
gehad het voorstel te bespreken voor een wijziging (toevoeging van een nieuw lid 3) van 
artikel 136 van het VWEU via de vereenvoudigde procedure zoals bedoeld in artikel 48, lid 
6, VEU, dat momenteel wordt besproken in de Commissie constitutionele zaken, in 
aanwezigheid van uw corapporteurs, Elmar Brok en Roberto Gualtieri. Naar aanleiding van 
deze bespreking heeft de commissie besloten om de mening die tijdens het debat door een 
grote meerderheid van haar leden werd geuit, via een brief van haar voorzitterschap te 
versturen.

Het besproken voorstel betreft een wijziging van artikel 136 VWEU om de lidstaten die 
hierin zijn geïnteresseerd, de mogelijkheid te geven een stabiliteitsmechanisme voor de 
eurozone in te stellen, dat kan worden geactiveerd indien “dat onontbeerlijk is om de 
stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen”.

De Begrotingscommissie is verheugd dat de mogelijkheid om een dergelijk 
stabiliteitsmechanisme in te stellen in de verdragen wordt erkend. Zij is echter bezorgd dat 
het voorgestelde ontwerp de weg baant om geheel buiten de sfeer van de Unie een 
mechanisme in te stellen, dan wel via intergouvernementele mechanismen of dan wel zelfs 
privaatrechtelijk, zonder de Europese instellingen als zodanig enige rol toe te kennen. 

De Begrotingscommissie is van mening dat de geloofwaardigheid van ieder 
stabiliteitsmechanisme zou worden vergroot, indien in een bepaald stadium werd voorzien in 
de deelname van de Europese Unie, met name via de mogelijke rol van de Europese 
begroting als deel van het garantiemechanisme, zoals gebeurt met het huidige EFSM. Deze 
stelling lijkt in zeer ruime mate te worden bevestigd door recente ervaring.

Anderzijds is het ook duidelijk dat het optreden van de Europese instellingen meer 
democratische controle op het mechanisme mogelijk zou maken, in het bijzonder door de 
uitoefening door het Europees Parlement van zijn bevoegdheden als deel van de 
begrotingsautoriteit.
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In deze context acht de Begrotingscommissie het van wezenlijk belang dat de Europese 
instellingen een rol krijgen in het mechanisme, waardoor derhalve een bepaalde mate van 
democratische controle op het beheer van het fonds kan worden uitgeoefend. Voorts moet de 
mogelijkheid voor toekomstige deelname van de EU in het mechanisme worden 
gewaarborgd en moet een koppeling worden aangebracht om de Europese begroting 
mogelijkerwijze bij het garantiesysteem te betrekken.

Tot slot, in verwijzing naar de bredere huidige discussie over economische governance, wil 
de Begrotingscommissie benadrukken dat zij, hoewel zij de noodzaak van krachtiger 
handhavingsmechanismen bij niet-naleving van de criteria van het stabiliteits- en groeipact 
onderschrijft, van mening is dat maatregelen met betrekking tot uitgaveninstrumenten die in 
de Europese begroting zijn bedoeld voor de uitvoering van Europees beleid, niet onder deze 
sancties moeten vallen, te meer daar zij zouden afwijken van procedures die worden gevoerd 
via overwegend intergouvernementele mechanismen.

Hoogachtend,

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

Alain Lamassoure
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OORSPRONKELIJK AMENDEMENT ZOALS VOORGESTELD DOOR DE HEER 
GUALTIERI

Art. 136 VWEU 
Geconsolideerde versie –
Verdrag van Lissabon

ART 136 VWEU 
als gewijzigd bij het 
ontwerpbesluit van de Raad 

ART 136 VWEU 
Ontwerpvoorstel voor 
wijziging (Gualtieri)

1. Om bij te dragen aan de 
goede werking van de 
economische en monetaire 
unie, en overeenkomstig 
de desbetreffende 
bepalingen van de 
Verdragen stelt de Raad, 
overeenkomstig de 
procedure van artikel 121 
of van artikel 126, al naar 
het geval, met uitzondering 
van de procedure van 
artikel 126, lid 14, 
maatregelen vast voor de 
lidstaten die de euro als 
munt hebben:
a) ter versterking van de 
coördinatie en de 
bewaking van hun 
begrotingsdiscipline;
b) houdende bepaling van 
de richtsnoeren voor hun 
economisch beleid, met 
dien verstande dat deze 
verenigbaar moeten zijn 
met de richtsnoeren welke 
voor de gehele Unie zijn 
vastgesteld, en met het oog 
op de bewaking ervan.

2. Met betrekking tot de in 
lid 1 bedoelde maatregelen 
hebben alleen leden van de 
Raad die lidstaten 
vertegenwoordigen welke 
de euro als munt hebben, 
stemrecht. 
De gekwalificeerde 
meerderheid van deze 
leden wordt bepaald 

1. Om bij te dragen aan de 
goede werking van de 
economische en monetaire 
unie, en overeenkomstig de 
desbetreffende bepalingen 
van de Verdragen stelt de 
Raad, overeenkomstig de 
procedure van artikel 121 of 
van artikel 126, al naar het 
geval, met uitzondering van 
de procedure van artikel 126, 
lid 14, maatregelen vast voor 
de lidstaten die de euro als 
munt hebben:
a) ter versterking van de 
coördinatie en de bewaking 
van hun begrotingsdiscipline;
b) houdende bepaling van de 
richtsnoeren voor hun 
economisch beleid, met dien 
verstande dat deze 
verenigbaar moeten zijn met 
de richtsnoeren welke voor de 
gehele Unie zijn vastgesteld, 
en met het oog op de 
bewaking ervan.

2. Met betrekking tot de in 
lid 1 bedoelde maatregelen 
hebben alleen leden van de 
Raad die lidstaten 
vertegenwoordigen welke de 
euro als munt hebben, 
stemrecht. 
De gekwalificeerde 
meerderheid van deze leden 
wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 238, 
lid 3, onder a).

1. Om bij te dragen aan de 
goede werking van de 
economische en monetaire 
unie, en overeenkomstig de 
desbetreffende bepalingen 
van de Verdragen stelt de 
Raad, overeenkomstig de 
procedure van artikel 121 of 
van artikel 126, al naar het 
geval, met uitzondering van 
de procedure van artikel 126, 
lid 14, maatregelen vast voor 
de lidstaten die de euro als 
munt hebben:
a) ter versterking van de 
coördinatie en de bewaking 
van hun begrotingsdiscipline;
b) houdende bepaling van de 
richtsnoeren voor hun 
economisch beleid, met dien 
verstande dat deze 
verenigbaar moeten zijn met 
de richtsnoeren welke voor de 
gehele Unie zijn vastgesteld, 
en met het oog op de 
bewaking ervan.
“c) op aanbeveling van de 
Commissie en na 
raadpleging van het 
Europees Parlement kan de 
Raad de lidstaten die de euro 
als munt hebben 
toestemming geven een 
stabiliteitsmechanisme in te 
stellen dat moet worden 
geactiveerd indien dat 
onontbeerlijk is om de 
stabiliteit van de eurozone in 
haar geheel te waarborgen.  
De verlening van financiële 
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overeenkomstig 
artikel 238, lid 3, onder a).

3. De lidstaten die de euro 
als munt hebben, stellen een 
stabiliteitsmechanisme in dat 
moet worden geactiveerd 
indien dat onontbeerlijk is 
om de stabiliteit van de 
eurozone in haar geheel te 
waarborgen. De verlening 
van financiële steun, indien 
vereist, uit hoofde van het 
mechanisme zal aan 
stringente voorwaarden 
gebonden zijn.

steun, indien vereist, uit 
hoofde van het mechanisme 
zal aan stringente 
voorwaarden gebonden zijn, 
in overeenstemming met de 
beginselen en doelstellingen 
van de Unie."

Het Europees Parlement 
en de Raad leggen de 
beginselen en algemene 
voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor 
financiële steun uit hoofde 
van het mechanisme en de 
controle ervan vast in 
overeenstemming met de 
in artikel 121, lid 6 
bedoelde procedure."

2. Met betrekking tot de in 
lid 1 bedoelde maatregelen 
hebben alleen leden van de 
Raad die lidstaten 
vertegenwoordigen welke de 
euro als munt hebben, 
stemrecht. 
De gekwalificeerde 
meerderheid van deze leden 
wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 238, 
lid 3, sub a.


