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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2010/0821(NLE)

24.2.2011

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de 
medlemsstater som har euron som valuta
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Elmar Brok och Roberto Gualtieri 



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

SV

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har 
euron som valuta
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 48.6 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av slutrapporten från arbetsgruppen till Europeiska rådet om en stärkt 
ekonomisk styrning i EU,

– med beaktande av förslaget till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som överlämnades till Europeiska rådet 
den 16 december 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011),

– med beaktande av artikel 74b i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-…/2011), och av följande skäl:

A. I artikel 3.4 i EU-fördraget föreskrivs följande: ”Unionen ska upprätta en ekonomisk och 
monetär union som har euron som valuta.”

B. Enligt artikel 3.1 i EUF-fördraget är den ”monetära politiken för de medlemsstater som 
har euron som valuta” en ”exklusiv befogenhet” för unionen.

C. I artikel 5.1 i EUF-fördraget föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna ska samordna sin 
ekonomiska politik inom unionen”, och särskilda bestämmelser gäller för de 
medlemsstater som har euron som valuta.

D. Om förslaget till Europeiska rådets beslut antas kan det leda till att en mekanism inrättas 
helt utanför unionens sfär, utan att någon roll tilldelas unionens institutioner som sådana.

E. Möjligheten till ett framtida deltagande av unionens institutioner i mekanismen bör 
skyddas och en länk bör skapas för ett möjligt ingripande av EU-budgeten i 
garantisystemet. 

F. Alla möjligheter bör undersökas i syfte att föra in mekanismen till fullo i unionens 
institutionella ram i framtiden och skapa möjligheter till att involvera de medlemsstater 
som inte har euron som valuta i den. Det kan innefatta att tillämpa artikel 20 i 
EU-fördraget om förbättrat samarbete.

G. De regler som styr stabilitetsmekanismen bör helst utarbetas av kommissionen.
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H. Stabilitetsmekanismen bör åtföljas av en stärkning av den preventiva och korrigerande 
grenen av stabilitets- och tillväxtpakten och av åtgärder som hör samman med 
konkurrenskraften på medellång och lång sikt och hanteringen av en makroekonomisk 
obalans mellan medlemsstaterna.

I. Som komplement till stabilitetsmekanismen bör unionen undersöka hur ändamålsenligt ett 
euroobligationssystem är.

J. Kommissionen bör lägga fram de nödvändiga lagstiftningsförslagen för att stärka den 
politiska samordningen mellan medlemsstaterna och komplettera EU:s ekonomiska 
styrning.

K. De ovan nämnda principerna genomförs genom ändringarna till förslaget till rådets beslut, 
vilka föreslås i yttrandet från utskottet för ekonomiska frågor.

L. Mot bakgrund av de politiska realiteterna är parlamentet benäget att undersöka alternativ i 
syfte att hitta en praktisk väg framåt.

M. I EU:s integrationshistoria har mellanstatliga instrument fungerat som 
”avant-garde-lösningar” som har banat väg för en fullständig integration vid en given 
tidpunkt. Dessa instrument utformades därför med tanke på en framtida integration.

N. Enligt artikel 48.6 i EU-fördraget får Europeiska rådet, efter samråd med parlamentet, anta 
ett beslut om att ändra alla eller en del av bestämmelserna i del tre i EUF-fördraget.

O. En ökning eller minskning av unionens befogenheter skulle kräva ett ordinarie 
ändringsförfarande.

P. Varje ytterligare ändring av EUF-fördraget bör genomföras enligt det ordinarie 
förfarandet med säkerställande av en fullständig respekt för gemenskapsmetoden.

Q. Det föreslagna beslutet kan inte träda i kraft förrän det har godkänts av medlemsstaterna i 
enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

1. Europaparlamentet betonar att den monetära politiken är en gemenskapspolitik och har 
varit det sedan Maastrichtfördraget.

2. Europaparlamentet betonar eurons betydelse för det europeiska politiska och ekonomiska 
projektet, och vädjar till alla medlemsstaters ansvarskänsla och solidaritet.

3. Europaparlamentet betonar att den europeiska stabilitetsmekanismen utgör en del av ett 
globalt åtgärdspaket som är utformat för att definiera en ny ram, stärka budgetdisciplinen 
och samordna medlemsstaternas ekonomiska och finansiella politik, och samtidigt 
överbrygga den ekonomiska och sociala obalansen och förbättra konkurrenskraften.
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4. Europaparlamentet konstaterar att rådet inte har utnyttjat alla de möjligheter som 
föreskrivs i fördragen för att genomdriva stabilitets- och tillväxtpakten och förbättra den 
ekonomiska samordningen på EU-nivå.

5. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att gå utöver de tillfälliga åtgärder som 
syftar till att stabilisera euroområdet, och att unionen bör bygga upp sin ekonomiska 
styrning. Parlamentet anser att stärkandet av stabilitets- och tillväxtpakten, den 
europeiska planeringsterminen, Europa 2020-strategin och ändringen av artikel 136 i 
EUF-fördraget avseende stabilitetsmekanismen bara är ett första steg i denna riktning.

6. Europaparlamentet är djupt bekymrat över stats- och regeringschefernas avsikt att inrätta 
den permanenta stabilitetsmekanismen utanför EU:s institutionella ram, med följden att 
unionens institutioner inte kommer att vara fullt involverade. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna i alla händelser måste respektera unionsrätten och de privilegier för 
institutionerna som föreskrivs i den.

7. Europaparlamentet beklagar att den rådande politiska situationen inte har tillåtit en 
undersökning av alla övriga möjligheter i fördragen för att inrätta en permanent 
stabilitetsmekanism. Parlamentet anser särskilt att det inom ramen för unionens nuvarande 
befogenheter avseende den ekonomiska och monetära unionen (artikel 3.4 EU-fördraget) 
och de medlemsstaters monetära politik vars valuta är euro (artikel 3.1c i EUF-fördraget) 
skulle ha varit lämpligt att utnyttja de befogenheter som tilldelas rådet genom artikel 136 i 
EUF-fördraget, eller alternativt tillämpa artikel 352 i EUF-fördraget tillsammans med 
artikel 136 i EUF-fördraget.

8. Europaparlamentet anser att den permanenta stabilitetsmekanismens inrättande och 
funktion bör ligga så nära Europeiska unionens ram som möjligt, och att även de 
institutionella mönstren för ett förbättrat samarbete enligt artikel 20 i EU-fördraget genom 
analogi bör användas som ett sätt att involvera unionens institutioner i det preliminära 
skedet och ge en försäkran åt de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta.

9. Europaparlamentet anser att kompletterande information behövs för en korrekt granskning 
av förslaget till Europeiska rådets beslut, framför allt när det gäller den tänkta 
utformningen av stabilitetsmekanismen och den koppling som den är tänkt att ha till 
unionens institutioner, med den föreslagna Europeiska valutafonden och med 
Internationella valutafonden. Parlamentet stöder därför förslaget till Europeiska rådets 
beslut under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a) att förslaget till Europeiska rådets beslut omarbetas i enlighet med de ändringsförslag 
som bifogas detta förslag till betänkande. Det förstås att genom att den föreslagna 
bestämmelsen går över från artikel 136.3 till artikel 136.1 i EUF-fördraget, skulle 
stabilitetsmekanismen, utan hinder av dess inledande mellanstatliga karaktär, 
eventuellt komma att införlivas i unionens ram i framtiden, exempelvis i form av en 
särskild myndighetstyp, med användning av de institutionella mönstren för förbättrat 
samarbete.

                                               
1 Denna punkt kommer att tas bort automatiskt om utskottet inte antar några ändringsförslag.
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eller

b) att Europeiska rådet gör en tydlig förklaring där följande garanteras:

– den permanenta stabilitetsmekanismens operativa egenskaper och de villkorade 
åtgärderna (ett strikt program för ekonomisk och skattemässig justering) ska 
beslutas på grundval av en rekommendation från kommissionen, efter samråd 
med parlamentet, och kommissionen ska vara ansvarig för att garantera en 
fullständig respekt för dessa åtgärder och för en försiktig användning av 
mekanismen och regelbunden rapportering till parlamentet.

– kommissionen ska utföra alla nödvändiga uppgifter i genomförandet och 
övervakningen av den permanenta mekanismen och i bedömningen av 
medlemsstaternas ekonomiska situation, och regelbundet rapportera till 
parlamentet.

– det ekonomiska stödet under mekanismen ska vara föremål för en noggrann 
analys och för ett program för ekonomisk och finansiell återhämtning. De 
medlemsstater som har euron som valuta ska agera, när de beslutar om att 
bevilja ekonomiskt stöd, på grundval av en utvärdering av kommissionen, 
Europeiska centralbanken och, i den mån den är involverad, 
Internationella valutafonden; och

– sekretariatet för den permanenta stabilitetsmekanismen ska tillhandahållas av 
kommissionen.

10. Europaparlamentet erinrar om att den framtida stabilitetsmekanismen så långt som möjligt 
bör utnyttja unionens institutioner, exempelvis när det gäller utförandet av administrativa 
uppgifter, eftersom det skulle undvika att dubbla strukturer inrättas, vilket på längre sikt 
skulle vara skadligt för den europeiska integrationen.

11. Europaparlamentet insisterar att medlemsstaternas efterlevnad av de ekonomiska riktlinjer 
som upprättas av kommissionen och av de villkor som införs genom 
stabilitetsmekanismen måste granskas av parlamentet, med ett fullt erkännande av varje 
nationellt parlaments budget- och kontrollrättigheter inom den konstitutionella ramen i 
varje deltagande medlemsstat.

12. Europaparlamentet godkänner kommissionens avsikt att ”garantera konsekvens mellan 
den framtida mekanismen och unionens ekonomiska styrning, särskilt i euroområdet, 
samtidigt som de befogenheter som tillfaller unionen och dess institutioner genom 
fördraget respekteras”.

13. Europaparlamentet understryker att förslaget till Europeiska rådets beslut i dess ändrade 
lydelse inte skulle utöka unionens befogenheter och därför skulle ligga kvar inom 
tillämpningsområdet för det förenklade förfarandet för översyn av fördraget. Parlamentet 
konstaterar däremot att detta beslut inte kan minska unionsinstitutionernas befogenheter 
inom områdena för ekonomisk politik och valutapolitik och för valutapolitiken i de 
medlemsstater som har euron som valuta, och det kan i alla händelser inte påverka den 
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korrekta tillämpningen av unionsrätten, särskilt artiklarna 122 och 143 i EUF-fördraget, 
och av unionens regelverk.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska centralbanken som yttrande från Europaparlamentet i 
enlighet med artikel 48.6 andra stycket i EU-fördraget.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET

Ändring av utkastet till rådets beslut

Artikel 136.1 EUF-fördraget led ba (nytt)

”på rekommendation från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet kan 
rådet ge tillstånd till de medlemsstater som har euron som valuta att inrätta en 
stabilitetsmekanism som ska aktiveras om det är oundgängligt för att trygga hela 
euroområdets stabilitet. Beviljande av erforderligt finansiellt stöd enligt mekanismen ska 
beslutas på grundval av ett förslag från Europeiska kommissionen och kommer att vara 
föremål för strikta villkor i enlighet med unionens principer och mål.

Europaparlamentet och rådet ska fastställa principerna och de allmänna villkoren för 
villkorat finansiellt stöd enligt mekanismen samt dess kontroll, i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 121.6.”
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14.2.2011

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR

till utskottet för konstitutionella frågor

över utkastet till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater 
som har euron som valuta
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Medföredragande: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Utkast till beslut
Skäl 1

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 48.6 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) får 
Europeiska rådet, med enhällighet och efter 
att ha hört Europaparlamentet och 
kommissionen samt i vissa fall 
Europeiska centralbanken, anta ett beslut 
om ändring av samtliga eller delar av 
bestämmelserna i tredje delen i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Ett sådant beslut får inte 
utöka de befogenheter som unionen 
tilldelas i fördragen, och dess 

(1) Enligt artikel 48.6 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) får 
Europeiska rådet, med enhällighet och efter 
att ha hört Europaparlamentet och 
kommissionen samt i vissa fall Europeiska 
centralbanken, anta ett beslut om ändring 
av samtliga eller delar av bestämmelserna i 
tredje delen i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 
Ett sådant beslut får inte utöka de 
befogenheter som unionen tilldelas i 
fördragen, och dess ikraftträdande är 
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ikraftträdande är beroende av att det efter 
antagandet godkänns av medlemsstaterna i 
enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser.

beroende av att det efter antagandet 
godkänns av alla EU:s medlemsstater i 
enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser.

Motivering

Detta ändringsförslag ska förtydliga vilka av Europeiska unionens medlemsstater som 
kommer att behöva godkänna den föreslagna fördragsändringen.

Ändringsförslag 2

Utkast till beslut
Skäl 3a (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(3a) Vid sitt möte den 16 december 2010 
enades Europeiska rådet också om att de 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta kan besluta att delta i 
verksamheten inom mekanismen från fall 
till fall.

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
december 2010.

Ändringsförslag 3

Utkast till beslut
Skäl 4

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4) Stabilitetsmekanismen kommer att 
tillhandahålla det verktyg som behövs för 
att hantera sådana risker för hela
euroområdets stabilitet som har 
förekommit under 2010 och följaktligen
bidra till att bevara den ekonomiska och 
finansiella stabiliteten i unionen som 
sådan. Vid sitt möte den 16 december 2010 
enades Europeiska rådet, med hänvisning 
till att denna mekanism är avsedd att trygga 

(4) Stabilitetsmekanismen kommer att 
tillhandahålla ett verktyg som behövs för 
att hantera sådana risker för stabiliteten i 
euroområdet – som består av de 
medlemsstater som har euron som valuta 
– som har förekommit under 2010 och 
bidra till att bevara den ekonomiska och 
finansiella stabiliteten i unionen som 
sådan. Vid sitt möte den 16 december 2010 
enades Europeiska rådet, med hänvisning 
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hela euroområdets finansiella stabilitet, om 
att artikel 122.2 i EUF-fördraget inte längre 
kommer att behövas i detta syfte. Stats-
och regeringscheferna enades därför om 
att den inte bör användas i detta syfte.

till att denna mekanism är avsedd att trygga 
hela euroområdets finansiella stabilitet, om 
att artikel 122.2 i EUF-fördraget inte längre 
kommer att behövas i detta syfte från och 
med det datum då detta beslut träder i 
kraft. 

Ändringsförslag 4

Utkast till beslut
Skäl 4a (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4a) Stabilitetsmekanismen kommer att 
komplettera ytterligare åtgärder som 
används för att minska riskerna för den 
finansiella stabiliteten, bland annat 
förstärkning av den förebyggande och 
korrigerande delen av stabilitets- och
tillväxtpakten, ökad övervakning av 
nationella budgetar och användning av 
nya makroekonomiska förfaranden för 
obalanser.

Ändringsförslag 5

Utkast till beslut
Skäl 4b (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4b) Medlemsstaterna, särskilt de som har 
euron som valuta, måste samarbeta i en 
anda av solidaritet för att ta itu med 
frågor i samband med konkurrenskraft på 
medellång och lång sikt och 
makroekonomiska obalanser mellan 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 6

Utkast till beslut
Skäl 4c (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4c) Som ett förslag för antagande i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet bör 
kommissionen utarbeta en detaljerad 
uppsättning regler som fastställer på 
vilket sätt stabilitetsmekanismen kommer 
att styras och drivas, och kommissionen 
bör ange vilka styrmedel som ska 
användas inom mekanismen.

Ändringsförslag 7

Utkast till beslut
Skäl 4d (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4d) Kommissionen bör också överväga 
andra mekanismer för att säkra den 
finansiella stabiliteten i euroområdet samt 
lägga fram de lagstiftningsförslag som 
behövs.

Ändringsförslag 8

Utkast till beslut
Skäl 4e (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4e) Kommissionen bör undersöka 
potentialen hos ett framtida system med 
euroobligationer som en ytterligare 
mekanism för att upprätthålla stabiliteten 
i euroområdet, och den bör särskilt se 
närmare på under vilka villkor ett sådant 
system skulle gynna alla deltagande 
medlemsstater och euroområdet som 
helhet.
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Ändringsförslag 9

Utkast till beslut
Skäl 4f (nytt)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

(4f) Krisen har understrukit behovet av att 
driva på en balanserad, hållbar och 
fullfjädrad process för ekonomisk 
konvergens och en politisk samordning 
som går utöver det nuvarande ramverket, 
varigenom man skulle bidra till att stärka 
unionsmetoden. Således bör en ytterligare 
översyn av EUF-fördraget i enlighet med 
det vanliga förfarandet innehålla förslag 
som syftar till att se till att bestämmelser 
som rör inrättande av och funktionssätt 
för stabilitetsmekanismer integreras i och 
genomförs i enlighet med unionsmetoden.

Ändringsförslag 10

Utkast till beslut
Artikel 1 

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

Följande punkt ska läggas till i artikel 136
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt:

Följande led ska läggas till i artikel 136.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt:

”3. De medlemsstater som har euron som 
valuta får inrätta en stabilitetsmekanism 
som ska aktiveras om det är oundgängligt
för att trygga hela euroområdets stabilitet. 
Beviljande av erforderligt finansiellt stöd 
enligt mekanismen kommer att vara 
föremål för strikta villkor.”

”c) inrätta en permanent 
stabilitetsmekanism för att trygga 
stabiliteten i euroområdet, som består av 
de medlemsstater som har euron som 
valuta. Medlemsstater som inte har euron 
som valuta kan besluta att delta i 
mekanismen. Beviljande av erforderligt 
finansiellt stöd enligt mekanismen kommer 
att vara föremål för strikta villkor i 
överensstämmelse med unionens 
principer och mål enligt fördraget om 
Europeiska unionen och det här 
fördraget. Den permanenta 
stabilitetsmekanismen ska utformas på 
sådant sätt att den främjar budgetdisciplin 
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och bidrar till långsiktigt hållbara 
offentliga finanser.”

Ändringsförslag 11

Utkast till beslut
Artikel 1a (ny)

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
I artikel 136.2 i EUF-fördraget ska första 
stycket ersättas med följande:
”När det gäller de åtgärder som avses i 
punkt 1 leden a och b får endast de 
rådsmedlemmar delta i omröstningen som 
företräder medlemsstater som har euron 
som valuta. När det gäller punkt 1 led c 
får endast de rådsmedlemmar som 
företräder medlemsstater som har euron 
som valuta och rådsmedlemmar som 
företräder medlemsstater som deltar i och 
bidrar till den permanenta 
stabilitetsmekanismen delta i 
omröstningen.”

Ändringsförslag 12

Utkast till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Europeiska rådets förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål 
meddela rådets generalsekreterare när de 
har slutfört förfarandena för godkännande 
av detta beslut i enlighet med sina 
respektive konstitutionella bestämmelser.

Alla EU:s medlemsstater ska utan 
dröjsmål meddela rådets generalsekreterare 
när de har slutfört förfarandena för 
godkännande av detta beslut i enlighet med 
sina respektive konstitutionella 
bestämmelser.

Motivering

Detta ändringsförslag ska förtydliga vilka av Europeiska unionens medlemsstater som ska 
meddela rådets generalsekreterare när de har slutfört förfarandena för godkännande av detta 
beslut.
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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

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

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

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 187.2)

Roberto Gualtieri
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SKRIVELSE FRÅN ALAIN LAMASSOURE, ORDFÖRANDE I 
BUDGETUTSKOTTET TILL CARLO CASINI, ORDFÖRANDE I UTSKOTTET FÖR 

KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Budgetutskottet Ordföranden

Ref.:D(2011) 8060

Carlo Casini
303128     18.02.2011 Ordförande för utskottet för

konsitutionella frågor 
ASP09E205 Bryssel

Herr ordförande

Vid sitt senaste sammanträde den 7 februari hade budgetutskottet tillfälle att diskutera 
förslaget till ändring (tillägg av ett nytt stycke 3) i artikel 133 i EUF-fördraget via det 
förenklade förfarande som beskrivs i artikel 48.6 i EU-fördraget, vilket för närvarande 
diskuteras i utskottet för konstitutionella frågor, i närvaro av era två medföredragande, 
Elmar Brok och Roberto Gualtieri. Efter denna diskussion beslutade utskottet att diskutera 
den åsikt som uttrycktes i debatten av en stor majoritet av ledamöterna genom ett brev från 
ordföranden.

Det förslag som diskuteras rör en ändring av artikel 136 i EUF-fördraget för att tillåta att de 
medlemsstater som är intresserade inrättar en stabilitetsmekanism för euroområdet, vilken kan 
aktiveras ”om det är oundgängligt för att trycka hela euroområdets stabilitet”.

Budgetutskottet välkomnar ett erkännande i fördragen av möjligheten att skapa en sådan 
stabilitetsmekanism. Det är dock oroat över att detta förslag banar väg för inrättandet av en 
mekanism som ligger helt utanför unionens sfär, oavsett om det sker via mellanstatliga 
mekanismer eller till och med enligt privaträtten, utan att någon roll ges åt EU-institutionerna 
som sådana.

Budgetutskottet anser att stabilitetsmekanismens trovärdighet skulle förbättras om det 
föreskrevs att Europeiska unionen, främst genom ett ingripande av EU-budgeten som en del 
av garantimekanismen, skulle delta i ett givet skede, på det sätt som sker med den nuvarande 
europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. Färsk erfarenhet förefaller tydligt bekräfta 
denna hypotes.

Å andra sidan är det också tydligt att EU-institutionernas ingripande skulle möjliggöra en 
större demokratisk insyn i mekanismen, främst när det gäller Europaparlamentets utövande av 
sina befogenheter som en del av budgetmyndigheten.
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I detta sammanhang anser budgetutskottet att det är nödvändigt att EU-institutionerna får en 
roll i mekanismen, vilket tillåter en viss demokratisk insyn i hanteringen av fonden.
Möjligheten till ett framtida deltagande av unionens institutioner i mekanismen bör dessutom 
skyddas och en länk bör skapas för ett möjligt ingripande av EU-budgeten i garantisystemet.

Avslutningsvis vill budgetutskottet, med hänvisning till den pågående debatten om ekonomisk 
styrning, betona att trots att den håller med om att det finns ett behov av stärkta mekanismer 
för verkställighet vid bristande uppfyllande av kriterierna i stabilitets- och tillväxtpakten anser 
den att dessa sanktioner inte bör innefatta åtgärder som rör utgiftsinstrument som finns i 
EU-budgeten för genomförandet av EU:s politik, särskilt eftersom de skulle härröra från 
förfaranden som bedrivs via i huvudsak mellanstatliga mekanismer.

Med vänlig hälsning

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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INLEDANDE ÄNDRINGSFÖRSLAG AV ROBERTO GUALTIERI

ART 136 FEUF
Konsoliderad version –
Lissabonfördraget

ART 136 FEUF
i dess ändrade lydelse enligt 
förslaget till rådets beslut 

ART 136 FEUF 
förslag till ändring (Gualtieri)

1. För att den ekonomiska 
och monetära unionen ska 
fungera smidigt, och i 
enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i fördragen, 
ska rådet i enlighet med 
det tillämpliga förfarandet 
bland dem som anges i 
artiklarna 121 och 126, 
med undantag för det 
förfarande som anges i 
artikel 126.14, besluta om 
åtgärder för de 
medlemsstater som har 
euron som valuta för att
a) stärka samordningen 
och övervakningen av 
dessa staters 
budgetdisciplin,
b) för dessa medlemsstater 
utarbeta riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och 
se till att 
de överensstämmer med de 
riktlinjer som har antagits 
för hela unionen, samt se 
till att de övervakas.

2. När det gäller de 
åtgärder som avses i 
punkt 1 får endast de 
rådsmedlemmar delta i 
omröstningen som 
företräder medlemsstater 
som har euron som valuta. 
Kvalificerad majoritet av 
dessa rådsmedlemmar ska 
definieras i enlighet med 
artikel 238.3 a.

1. För att den ekonomiska och 
monetära unionen ska fungera 
smidigt, och i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i 
fördragen, ska rådet i enlighet 
med det tillämpliga 
förfarandet bland dem som 
anges i artiklarna 121 och 
126, med undantag för det 
förfarande som anges i 
artikel 126.14, besluta om 
åtgärder för de medlemsstater 
som har euron som valuta för 
att
a) stärka samordningen och 
övervakningen av dessa 
staters budgetdisciplin,
b) för dessa medlemsstater 
utarbeta riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och se 
till att de överensstämmer 
med de riktlinjer som har 
antagits för hela unionen, 
samt se till att de övervakas.

2. När det gäller de åtgärder 
som avses i punkt 1 får endast 
de rådsmedlemmar delta i 
omröstningen som företräder 
medlemsstater som har euron 
som valuta. 
Kvalificerad majoritet av 
dessa rådsmedlemmar ska 
definieras i enlighet med 
artikel 238.3 a.

3. De medlemsstater som har 
euron som valuta får inrätta 
en stabilitetsmekanism som 
ska aktiveras om det är 

1. För att den ekonomiska och 
monetära unionen ska fungera 
smidigt, och i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i 
fördragen, ska rådet i enlighet 
med det tillämpliga 
förfarandet bland dem som 
anges i artiklarna 121 och 
126, med undantag för det 
förfarande som anges i 
artikel 126.14, besluta om 
åtgärder för de medlemsstater 
som har euron som valuta för 
att
a) stärka samordningen och 
övervakningen av dessa 
staters budgetdisciplin,
b) för dessa medlemsstater 
utarbeta riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och se 
till att de överensstämmer 
med de riktlinjer som har 
antagits för hela unionen, 
samt se till att de övervakas.
”c) på rekommendation från 
kommissionen och efter 
samråd med 
Europaparlamentet får de 
medlemsstater som har 
euron som valuta inrätta en 
stabilitetsmekanism som ska 
aktiveras om det är 
oundgängligt för att trygga 
stabiliteten i hela 
euroområdet. Beviljande av 
erforderligt finansiellt stöd 
enligt mekanismen kommer 
att vara föremål för strikta 
villkor i enlighet med 
unionens principer och 
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oundgängligt för att trygga 
hela euroområdets stabilitet. 
Beviljande av erforderligt 
finansiellt stöd enligt 
mekanismen kommer att 
vara föremål för strikta 
villkor.

mål.”

Europaparlamentet och 
rådet ska ange principerna 
och de allmänna villkoren 
för villkorat ekonomiskt 
stöd under mekanismen 
samt dess kontroll, i 
enlighet med det 
förfarande som avses i 
artikel 121.6.

2. När det gäller de åtgärder 
som avses i punkt 1 får endast 
de rådsmedlemmar delta i 
omröstningen som företräder 
medlemsstater som har euron 
som valuta. 
Kvalificerad majoritet av 
dessa rådsmedlemmar ska 
definieras i enlighet med 
artikel 238.3 a.


