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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(CNS))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 48(6) Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju končnega poročila delovne skupine Evropskega sveta o krepitvi 
gospodarskega upravljanja v EU,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), ki je bil 16. decembra 2010 predložen Evropskemu 
svetu (00033/2010 - C7-0014/2011),

– ob upoštevanju člena 74b svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker člen 3(4) PEU določa: „Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta 
je euro“;

B. ker je v skladu s členom 3(1) PDEU „monetarna politika držav članic, katerih valuta je 
euro“, v izključni pristojnosti Unije;

C. ker člen 5(1) PDEU določa: „Države članice usklajujejo svoje ekonomske politike znotraj 
Unije“, posebne določbe pa veljajo za države članice, katerih valuta je euro;

D. ker osnutek sklepa Evropskega sveta, če bo sprejet, lahko vodi k vzpostavitvi mehanizma, 
ki bo popolnoma zunaj sfere Unije, institucije Unije pa ne bodo imele nobene vloge;

E. ker bi bilo treba zavarovati možnost za prihodnje sodelovanje institucij Unije v tem 
mehanizmu in ker bi bilo treba vzpostaviti povezavo za morebiten poseg evropskega 
proračuna v sistem jamstva;

F. ker bi bilo treba preučiti vse možnosti za popolno vključitev mehanizma v institucionalni 
okvir Unije v prihodnosti in za vključitev držav, katerih valuta ni euro, v ta mehanizem;
ker to lahko pomeni uporabo člena 20 PEU o okrepljenem sodelovanju;

G. ker je priporočljivo, da bi Komisija sestavila pravila za delovanje mehanizma za 
stabilnost;

H. ker bi mehanizem za stabilnost morali spremljati okrepitev preventivnega in korektivnega 
dela Pakta stabilnosti in rasti in ukrepi v zvezi s srednjeročno in dolgoročno 
konkurenčnostjo ter z reševanjem makroekonomskih neravnovesij med državami 
članicami;
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I. ker bi Unija morala preučiti primernost sistema euroobveznic kot dopolnila k mehanizmu 
za stabilnost;

J. ker bi Komisija morala predložiti potrebne zakonodajne predloge za večje usklajevanje 
politik med državami članicami in za dopolnitev evropskega gospodarskega upravljanja;

K. ker so ta načela izvedena v predlogih sprememb k osnutku sklepa Evropskega sveta, ki so 
predlagani v menju Odbora za ekonomske in monetarne zadeve;

L. ker je ob upoštevanju politične stvarnosti Parlament nagnjen k preučitvi alternativnih 
možnosti, da se poišče pragmatična pot naprej;

M. ker so bili v zgodovini evropskega povezovanja medvladni instrumenti napredne rešitve, 
ki so utrle pot kasnejši popolni integraciji; ker so torej taki instrumenti načrtovani za 
kasnejšo integracijo;

N. ker člen 48(6) PEU Evropskemu svetu omogoča, da po posvetovanju s Parlamentom 
sprejme sklep, s katerim bodo spremenjene določbe tretjega dela PDEU ali njihov del;

O. ker bi vsako povečanje ali zmanjšanje pristojnosti Unije zahtevalo redni postopek za 
spremembo pogodb;

P. ker bi bilo treba vsako nadaljnjo spremembo PDEU izpeljati z rednim postopkom in bi 
bilo treba zagotoviti popolno spoštovanje metode Skupnosti;

Q. ker predlagani sklep lahko začne veljati, ko ga države članice potrdijo v skladu s svojimi 
ustavnimi pravili,

1. poudarja, da je monetarna politika politika Skupnosti, tako pa je že od Maastrichtske 
pogodbe;

2. poudarja pomen eura za evropski politični in gospodarski načrt in se sklicuje na čut za 
odgovornost in solidarnost vseh držav članic;

3. poudarja, da je evropski mehanizem za stabilnost sestavni del globalnega svežnja 
ukrepov za opredelitev novega okvira, okrepitev proračunske discipline in uskladitev 
gospodarskih in monetarnih politik držav članic, s čimer bi hkrati rešili gospodarska in 
družbena neravnovesja in izboljšali konkurenčnost;

4. ugotavlja, da Svet ni izkoristil vsej možnosti, ki jih ponujajo pogodbe, da bi popolnoma 
uveljavil Pakt stabilnosti in rasti in izboljšal gospodarsko usklajenost na evropski ravni;

5. meni, da je bistveno, da se presežejo začasni ukrepi za stabilizacijo euroobmočja, in da bi 
Unija morala okrepiti svoje gospodarsko upravljanje; meni, da so okrepitev Pakta 
stabilnosti in rasti, evropski semester, strategija EU 2020 in sprememba člena 136 PDEU 
o mehanizmu za stabilnost le prvi korak v tej smeri;
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6. je zelo zaskrbljen zaradi namena predsednikov držav in vlad, da vzpostavijo trajni 
mehanizem za stabilnost zunaj institucionalnega okvira EU, kot posledica tega pa 
institucije Unije ne bi bile popolnoma vključene; poudarja, da morajo države članice v 
vsakem primeru spoštovati pravo Unije in posebne pravice institucij, ki so tam določene;

7. obžaluje, da sedanje politične razmere ne dovoljujejo preučitve ostalih možnosti, ki jih 
nudijo pogodbe, za vzpostavitev trajnega mehanizma za stabilnost; zlasti meni, da bi bilo 
v okviru sedanjih pristojnosti Unije v zvezi z gospodarsko in monetarno unijo (člen 3(4) 
PEU) in monetarno politiko držav članic, katerih valuta je euro (točka (c) člena 3(1) 
PDEU) primerno uporabiti pristojnosti, ki jih ima Svet po členu 136 PDEU, ali sicer se 
poslužiti člena 352 PDEU v povezavi s členom 136 PDEU;

8. meni, da bi bilo treba vzpostavitev in delovanje stalnega mehanizma za stabilnost čim 
bolj približati okviru Evropske unije, po analogiji tudi z uporabo institucionalnih vzorcev 
okrepljenega sodelovanja po členu 20 PEU kot sredstvom za vključitev institucij Unije na 
pripravljalni stopnji in za pomiritev tistih držav članic, katerih valuta ni euro;

9. trdi, da so zato, da bi bilo možno predlagani osnutek sklepa Evropskega sveta ustrezno 
pregledati, nujno potrebne dodatne informacije, zlasti v zvezi s predvidenim načrtom 
mehanizma za stabilnost in z odnosom, ki naj ga ima do institucij Unije, do predlaganega 
Evropskega denarnega sklada in Mednarodnega denarnega sklada; posledično je njegova 
podpora osnutku sklepa Evropskega sveta odvisna od izpolnitve naslednjih pogojev:

(a) sprememba osnutka sklepa Evropskega sveta, kakor je predlagano v priloženih 
predlogih spremembe1, pri čemer se razume, da sprememba predlagane 
določbe s člena 136(3) na člen 136(1) PDEU pomeni, da bi bil mehanizem za 
stabilnost, ne glede na njegov začetni medvladni značaj, umeščen tako, da bi ga 
bilo možno v prihodnosti vključiti v okvir Unije, denimo v obliki posebne vrste 
agencije, ob uporabi institucionalnih vzorcev okrepljenega sodelovanja;

ali

(b) jasno zagotovilo Evropskega sveta, da:

– bo o operativnih značilnostih trajnega mehanizma za stabilnost in o pogojih 
(strog načrt gospodarskih in fiskalnih prilagoditev) odločeno na podlagi 
priporočila Komisije po posvetovanju s Parlamentom in da bo Komisija 
odgovorna, da zagotovi popolno spoštovanje teh ukrepov in za previdnostno 
uporabo tega mehanizma, o čemer bo redno poročala Parlamentu;

– bo Komisija opravila vse potrebne naloge za uvedbo stalnega mehanizma in 
za nadzor nad njim ter za oceno finančnih razmer držav članic, o čemer bo 
redno poročala Parlamentu;

– bo finančna pomoč po tem mehanizmu predmet stroge analize in načrta 

                                               
1 Če odbor ne sprejme nobenega predloga spremembe, bo ta odstavek avtomatično brisan.
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gospodarskega in finančnega okrevanja; države članice, katerih valuta je 
euro, bodo pri odločanju o odobritvi finančne pomoči ukrepale na podlagi 
ocene Komisije, Evropske centralne banke in, kolikor bo vključen, 
Mednarodnega denarnega sklada; ter

– bo sekretariat stalnega mehanizma za stabilnost zagotovila Komisija;

10. ponovno poudarja, da bi se moral prihodnji mehanizem za stabilnost čim bolj poslužiti
institucij Unije, denimo kar zadeva opravljanje administrativnih nalog, v izogib 
vzpostavljanju dvojnih struktur, ki bi dolgoročno ovirale evropsko združevanje;

11. vztraja pri tem, da mora Parlament pregledati, ali države članice spoštujejo gospodarske 
smernice, ki jih določi Komisija, in pogoje, ki jih nalaga mehanizem za stabilnost, pri 
čemer v celoti priznava proračunske in nadzorne pravice vseh nacionalnih parlamentov v 
ustavnem okviru vsake sodelujoče države članice;

12. podpira namen Komisije, da zagotovi skladnost med prihodnjimi mehanizmi in 
gospodarskim upravljanjem Unije zlasti v euroobmočju, hkrati pa spoštuje pristojnosti, ki 
jih Uniji in njenim institucijam podeljujejo pogodbe;

13. poudarja, da osnutek sklepa Evropskega sveta, kakor je spremenjen, ne bi povečal 
pristojnosti Unije, zato bi ostal v okviru poenostavljenega postopka za spremembo 
pogodb; ugotavlja, da ta sklep ne more zmanjšati pristojnosti institucij Unije na področju 
gospodarske in monetarne politike in monetarne politike držav članic, katerih valuta je 
euro, in v nobenem primeru ne more posegati v pravilno uporabo prava Unije, zlasti 
členov 122 in 143 PDEU, in pravnega reda Unije;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski 
centralni banki kot mnenje Evropskega parlamenta v skladu z drugim pododstavkom 
člena 48(6) PEU.
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PRILOGA K OSNUTKU RESOLUCIJE

Predlog spremembe osnutka sklepa Evropskega sveta

Člen 136(1) PDEU, točka (b) (novo):

„na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom lahko Svet dovoli, 
da države članice, katerih valuta je euro, [...] vzpostavijo mehanizem za stabilnost za zaščito 
finančne stabilnosti euroobmočja kot celote, ki se uporabi le v nujnih primerih. Odobritev 
kakršnekoli potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma bo izpeljana na podlagi predloga 
Komisije in bo strogo pogojena v skladu z načeli in cilji Unije.“

Evropski parlament in Svet določita načela in splošne pogoje za finančno pomoč v ovkiru 
mehanizma in za nadzor nad njim, v skladu s postopkom iz člena 121(6).“
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14.2.2011

MNENJE ODBORA ZA EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE

za Odbor za ustavne zadeve

o osnutku sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Pripravljavca mnenja: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 48(6) Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) lahko Evropski svet 
sprejme sklep o spremembi vseh ali 
nekaterih določb tretjega dela Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), pri 
čemer odloča soglasno po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom, Komisijo in v 
nekaterih primerih Evropsko centralno 
banko. S takšnim sklepom, ki začne veljati 
šele potem, ko ga države članice potrdijo v 
skladu s svojimi ustavnimi pravili, se ne 
smejo povečati pristojnosti, ki so na Unijo 
prenesene s Pogodbama.

(1) V skladu s členom 48(6) Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) lahko Evropski svet 
sprejme sklep o spremembi vseh ali 
nekaterih določb tretjega dela Pogodbe o
delovanju Evropske unije (PDEU), pri 
čemer odloča soglasno po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom, Komisijo in v 
nekaterih primerih Evropsko centralno 
banko. S takšnim sklepom, ki začne veljati 
šele potem, ko ga vse države članice EU 
potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi 
pravili, se ne smejo povečati pristojnosti, ki 
so na Unijo prenesene s Pogodbama.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, katere države članice Evropske unije bodo 
morale odobriti predlagano spremembo pogodbe.
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Predlog spremembe 2

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(3a) Na zasedanju 16. decembra 2010 je 
Evropski svet sklenil tudi, da države, 
katerih valuta ni euro, lahko ad hoc 
sklenejo sodelovati v operacijah 
mehanizma.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s sklepi zasedanja Evropskega sveta decembra 2010.

Predlog spremembe 3

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4) Mehanizem za stabilnost bo potrebno 
orodje za obvladovanje tveganj za finančno 
stabilnost euroobmočja kot celote,
kakršnim smo bili priča v letu 2010, in bo s 
tem pomagal ohraniti gospodarsko in 
finančno stabilnost same Unije. Na seji 
16. decembra 2010 se je Evropski svet 
dogovoril, da uporaba člena 122(2) PDEU 
za te namene ne bo več potrebna, saj je ta 
mehanizem namenjen zaščiti finančne 
stabilnosti euroobmočja kot celote.
Voditelji držav ali vlad so se zato 
dogovorili, da se v te namene ne bi smel 
uporabljati.

(4) Mehanizem za stabilnost bo potrebno 
orodje za obvladovanje tveganj za finančno 
stabilnost euroobmočja, ki je sestavljeno iz 
držav, katerih valuta je euro, kakršnim 
smo bili priča v letu 2010, in bo s tem 
pomagal ohraniti gospodarsko in finančno 
stabilnost same Unije. Na seji 
16. decembra 2010 se je Evropski svet 
dogovoril, da od dneva uveljavitve tega 
sklepa dalje uporaba člena 122(2) PDEU 
za te namene ne bo več potrebna, saj je ta 
mehanizem namenjen zaščiti finančne 
stabilnosti euroobmočja kot celote. 
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Predlog spremembe 4

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4a) Mehanizem za stabilnost bo 
dopolnjeval dodatne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja za finančno stabilnost, vključno 
s krepitvijo preventivnega in korektivnega 
dela Pakta stabilnosti in rasti, strožjim 
nadzorom nad nacionalnimi proračuni in 
uporabo novih postopkov v zvezi z 
makroekonomskimi neravnovesji.

Predlog spremembe 5

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4b) Države članice, zlasti tiste, katerih 
valuta je euro, morajo sodelovati v duhu 
solidarnosti, da bi rešile težave v zvezi s 
srednjeročno in dolgoročno 
konkurenčnostjo in makroekonomskimi 
neravnovesji med državami članicami.

Predlog spremembe 6

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4c) Komisija bi morala, kot predlog za 
sprejetje v okviru rednega zakonodajnega 
postopka, sestaviti podroben sklop pravil, 
ki bi določala, kako se bo mehanizem za 
stabilnost upravljal in kako bo deloval, in 
ki bi morala natančno določiti, kateri 
instrumenti naj se uporabijo v okviru 
njegovega področja uporabe.
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Predlog spremembe 7

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4d) Komisija bi morala preučiti tudi 
druge mehanizme za zagotovitev finančne 
stabilnosti euroobmočja in bi morala 
podati ustrezne zakonodajne predloge.

Predlog spremembe 8

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4e) Komisija bi morala preučiti možnosti 
za prihodnji sistem euroobveznic kot 
dodatni mehanizem za ohranjanje 
stabilnosti euroobmočja, zlasti pa bi 
morala preučiti pogoje, pod katerimi bi bil 
tak sistem koristen za vse sodelujoče 
države članice in za euroobmočje kot 
celoto.

Predlog spremembe 9

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

(4f) Kriza je poudarila potrebo po 
pospešitvi uravnoteženega, trajnostnega 
in kakovostnega procesa gospodarske 
konvergence in usklajevanja politik, ki 
presega sedanji okvir, s tem pa je 
pripomogla k okrepitvi metode Unije. V 
skladu s tem bi vsaka nadaljnja 
sprememba PDEU po rednem postopku 
morala vsebovati predloge, katerih cilj bi 
bilo zagotavljanje, da se določbe v zvezi z 
vzpostavitvijo in delovanjem vseh 
mehanizmov za stabilnost vključijo in 
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izvršijo v skladu z metodo Unije.

Predlog spremembe 10

Osnutek sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

V členu 136 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije se doda naslednji 
odstavek:

V členu 136 (1) PDEU se doda naslednja 
točka:

"3. Države članice, katerih valuta je euro, 
lahko vzpostavijo mehanizem za stabilnost 
za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja 
kot celote, ki se uporabi le v nujnih 
primerih. Odobritev kakršnekoli potrebne 
finančne pomoči v okviru mehanizma bo 
strogo pogojena."

"(c) za vzpostavitev trajnega mehanizma
za stabilnost za zaščito finančne stabilnosti 
euroobmočja, ki ga sestavljajo države, 
katerih valuta je euro. Države članice, 
katerih valuta ni euro, lahko sklenejo, da 
bodo sodelovale v mehanizmu. Odobritev 
kakršnekoli potrebne finančne pomoči v 
okviru mehanizma bo strogo pogojena v 
skladu z načeli in cilji Unije, kakor so 
določeni v Pogodbi o Evropski uniji in v 
tej pogodbi. Trajni mehanizem za 
stabilnost bo tako načrtovan, da bo 
spodbujal proračunsko disciplino in da bo 
prispeval k dolgoročno trajnostnim 
javnim financam.“

Predlog spremembe 11

Osnutek sklepa
Člen 1 a (novo)

Text proposed by the Council Predlog spremembe

Člen 1a
V členu 136(2) PDEU se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„Pri glasovanju o ukrepih iz točk (a) in 
(b) odstavka 1 lahko sodelujejo samo 
člani Sveta, ki predstavljajo države 
članice, katerih valuta je euro. Pri 
glasovanju o točki (c) odstavka 1 
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sodelujejo le člani Sveta, ki predstavljajo 
države članice, katerih valuta je euro, in 
tisti, ki predstavljajo države članice, ki 
sodelujejo pri stalnem mehanizmu za 
stabilnost in ki vanj prispevajo.“

Predlog spremembe 12

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Evropski svet Predlog spremembe

Države članice nemudoma uradno 
obvestijo generalnega sekretarja Sveta o 
zaključku postopkov za odobritev tega 
sklepa v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Vse države članice EU nemudoma uradno 
obvestijo generalnega sekretarja Sveta o 
zaključku postopkov za odobritev tega 
sklepa v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, katere države članice Evropske unije uradno obvestijo 
generalnega sekretarja Sveta o zaključku postopkov za odobritev tega sklepa.
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IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 14.2.2011
Izid končnega glasovanja +:

–:
0:

35
6
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Huntis (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, Ani Podimata (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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Roberto Gualtieri
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PISMO ALAINA LAMASSOURA, PREDSEDNIKA ODBORA ZA PRORAČUN, 
CARLU CASINIJU, PREDSEDNIKU ODBORA ZA USTAVNE ZADEVE

Odbor za ustavne zadeve, predsednik

Ref.:D(2011) 8060

Mr C. Casini
303128     18.02.2011 predsednik Odbora

za ustavne zadeve 
ASP09E205 Bruselj

Spoštovani g. Casini,

Odbor za proračunske zadeve je na svojem zadnjem zasedanju 7. februarja v prisotnosti dveh 
vaših soporočevalcev, Elmarja Borka in Roberta Gualtierija, imel priložnost razpravljati o 
predlogu spremembe (dodal naj bi se nov odstavek (3)) člena 136 PDEU s poenostavljanim 
postopkom iz člena 48(6) PDEU, o katerem se trenutno razpravlja v Odboru za ustavne 
zadeve. Po tej razpravi je odbor sklenil, da bo mnenje, ki ga je med razpravo izrazila velika 
večina članov, sporočil s pismom svojega predsednika.

Predlog, o katerem se je razpravljalo, zadeva spremembo člena 136 PDEU, da bi se državam 
članicam, ki so zainteresirane, omogočilo, da vzpostavijo mehanizem za stabilnost 
euroobmočja za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote, ki se uporabi le v nujnih 
primerih.

Odbor za proračun pozdravlja dejstvo, da bi se v pogodbah priznala možnost vzpostavitve 
takega mehanizma za stabilnost. Vendar je zaskrbljen, da bi predlagani osnutek utrl pot za 
vzpostavitev mehanizma, ki bi bil popolnoma zunaj sfere Unije, bodisi v okviru medvladnih 
mehanizmov ali celo zasebnega prava, ne da bi bila evropskim institucijam dodeljena kakršna 
koli vloga.

Odbor za proračunske zadeve meni, da bi se povečala verodostojnost, če bi bilo na kateri koli 
stopnji predvideno sodelovanje Evropske unije, zlasti z možnostjo posega evropskega 
proračuna kot dela mehanizma za stabilnost, kot to velja za Evropski instrument za finančno 
stabilizacijo. Nedavne izkušnje potrjujejo to teorijo.

Po drugi strani je tudi jasno, da bi sodelovanje evropskih institucij omogočilo boljši 
demokratični nadzor nad mehanizmom, zlasti zaradi izvrševanja pristojnosti Evropskega 
parlamenta kot dela proračunske oblasti.

V zvezi s tem Odbor za proračun meni, da je nujno, da imajo evropske institucije vlogo v tem 
mehanizmu, s čimer bi se omogočila določena stopnja demokratičnega nadzora nad 
upravljanjem sklada. Nadalje bi bilo treba ohraniti možnost za prihodnje sodelovanje EUv 
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tem mehanizmu in bi bilo treba vzpostaviti povezavo za morebiten poseg evropskega 
proračuna v sistem jamstva.

Nadalje bi Odbor za proračun v zvezi z razpravo o gospodarskem upravljanju poudaril, da 
kljub temu, da soglaša s potrebo po strožjih mehanizmih za zagotavljanje spoštovanja Pakta 
stabilnosti in rasti, meni, da te sankcije ne bi smele vključevati ukrepov, ki zadevajo 
odhodkovne instrumente, ki so v evropskem proračunu predvidene za izvrševanje evropskih 
politik, zlasti zato, ker bi izvirale iz postopkov, ki se vodijo prek pretežno medvladnih 
mehanizmov.

S spoštovanjem,

B-1047 Brussels - 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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PRVOTNI PREDLOG SPREMEMBE, KAKOR GA PREDLAGA ROBERTO 
GUALTIERI

Člen 136 PDEU 
Prečiščena različica -
Lizbonska pogodba

Člen 136 PDEU 
kakor je spremenjen z 
osnutkom sklepa Sveta 

Člen 136 PDEU 
osnutek predloga spremembe 
(Gualtieri)

1. Za zagotovitev 
pravilnega delovanja 
ekonomske in monetarne 
unije Svet v skladu 
z ustreznimi določbami 
Pogodb in po enem od 
ustreznih postopkov iz 
členov 121 in 126, razen 
postopka iz člena 126(14),
sprejme ukrepe za tiste 
države članice, katerih 
valuta je euro:
(a) za večjo uskladitev in 
nadzorovanje njihove 
proračunske discipline;
(b) za določitev smernic 
njihove ekonomske 
politike ob zagotavljanju 
združljivosti s smernicami, 
sprejetimi za celotno 
Unijo, in njihovega 
nadzora.

2. V zvezi z ukrepi iz 
odstavka 1 lahko pri 
glasovanju sodelujejo 
samo člani Sveta, ki 
predstavljajo 
države članice, katerih 
valuta je euro. 
Kvalificirana večina teh 
članov se določi v skladu 
s členom 238(3)(a).

1. Za zagotovitev pravilnega 
delovanja ekonomske in 
monetarne unije Svet v skladu 
z ustreznimi določbami 
Pogodb in po enem od 
ustreznih postopkov iz 
členov 121 in 126, razen 
postopka iz člena 126(14), 
sprejme ukrepe za tiste države 
članice, katerih valuta je euro:
(a) za večjo uskladitev in 
nadzorovanje njihove 
proračunske discipline;
(b) za določitev smernic 
njihove ekonomske politike 
ob zagotavljanju združljivosti 
s smernicami, sprejetimi za 
celotno Unijo, in njihovega 
nadzora.
2. V zvezi z ukrepi iz 
odstavka 1 lahko pri 
glasovanju sodelujejo samo 
člani Sveta, ki predstavljajo 
države članice, katerih valuta 
je euro. 
Kvalificirana večina teh 
članov se določi v skladu 
s členom 238(3)(a).

3. Države članice, katerih 
valuta je euro, lahko 
vzpostavijo mehanizem za 
stabilnost za zaščito finančne 
stabilnosti euroobmočja kot 
celote, ki se uporabi le v 
nujnih primerih. Odobritev 
kakršnekoli potrebne 
finančne pomoči v okviru 
mehanizma bo strogo 

1. Za zagotovitev pravilnega 
delovanja ekonomske in 
monetarne unije Svet 
v skladu z ustreznimi 
določbami Pogodb in po 
enem od ustreznih postopkov 
iz členov 121 in 126, razen 
postopka iz člena 126(14), 
sprejme ukrepe za tiste 
države članice, katerih valuta 
je euro:
(a) za večjo uskladitev in 
nadzorovanje njihove 
proračunske discipline;
(b) za določitev smernic 
njihove ekonomske politike 
ob zagotavljanju združljivosti 
s smernicami, sprejetimi za 
celotno Unijo, in njihovega 
nadzora.
„(c) na priporočilo Komisije 
in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom 
lahko države članice, katerih
valuta je euro, vzpostavijo 
mehanizem za stabilnost za 
zaščito finančne stabilnosti 
euroobmočja kot celote, ki se 
uporabi le v nujnih 
primerih. Odobritev 
kakršnekoli potrebne 
finančne pomoči v okviru 
mehanizma bo strogo 
pogojena v skladu z načeli in 
cilji Unije.“

Evropski parlament in 
Svet določita načela in 
splošne pogoje za 
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pogojena. finančno pomoč v okviru 
mehanizma in za nadzor 
nad njo, v skladu s 
postopkom iz člena 121(6).

2. V zvezi z ukrepi iz 
odstavka 1 lahko pri 
glasovanju sodelujejo samo 
člani Sveta, ki predstavljajo 
države članice, katerih valuta 
je euro. 
Kvalificirana večina teh 
članov se določi v skladu 
s členom 238(3)(a).


