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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Udkast til afgørelse
Betragtning 1

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

En præcisering af, hvilke af EU's medlemsstater der skal godkende de foreslåede 
traktatændringer.

Ændringsforslag 2

Udkast til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(3a) På mødet den 16. december 2010 
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vedtog Det Europæiske Råd endvidere, at 
de medlemsstater, der ikke har euroen 
som valuta, kan beslutte at deltage på ad 
hoc-basis i de operationer, der 
gennemføres under mekanismen.

Begrundelse

Forslaget er på linje med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2010.

Ændringsforslag 3

Udkast til afgørelse
Betragtning 4

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(4a) Stabilitetsmekanismen skal supplere 
yderligere foranstaltninger med henblik 
på at mindske truslerne mod den 
finansielle stabilitet, herunder en styrkelse 
af stabilitets- og vækstpagtens 
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forebyggende og korrigerende gren, bedre 
overvågning af de nationale budgetter og 
anvendelse af nye makroøkonomiske 
procedurer i tilfælde af ubalance.

Ændringsforslag 5

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 b (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(4b) Medlemsstaterne, og navnlig de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, skal samarbejde i et klima af 
solidaritet for at kunne håndtere 
spørgsmål i tilknytning til 
konkurrenceevnen på mellemlang og lang 
sigt og den manglende makroøkonomiske 
balance mellem medlemsstaterne 
indbyrdes.

Ændringsforslag 6

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 c (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(4c) Kommissionen bør udarbejde et 
forslag til vedtagelse under den 
almindelige lovgivningsprocedure med et 
detaljeret regelsæt for, hvordan 
stabilitetsmekanismen skal styres og 
fungere, og hvilke instrumenter der skal 
anvendes inden for dette område.
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Ændringsforslag 7

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 d (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(4d) Kommissionen bør også forsøge at 
finde andre mekanismer, der kan sikre 
euroområdets finansielle stabilitet, og 
stille de nødvendige lovgivningsforslag.

Ændringsforslag 8

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 e (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(4e) Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for en fremtidig eurobond-
ordning som en supplerende mekanisme 
til sikring af euroområdets stabilitet, og 
bør navnlig undersøge, under hvilke 
omstændigheder et sådant system kunne 
være til gavn for alle deltagende 
medlemsstater og euroområdet som 
helhed.

Ændringsforslag 9

Udkast til afgørelse
Betragtning 4 f (ny)

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

(4f) Krisen har understreget 
nødvendigheden af at fremskynde en 
balanceret, holdbar og omfattende proces 
for økonomisk konvergens og 
politikkoordinering, der går videre end de 
nuværende rammer og dermed bidrager 
til en styrkelse af unionsmetoden. Derfor 
bør enhver yderligere revision af TEUF
under den almindelige procedure 
indeholde forslag, der har til formål at 
sikre, at bestemmelser vedrørende 
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etablering af stabilitetsmekanismer og 
deres funktion integreres i og 
gennemføres under unionsmetoden.

Ændringsforslag 10

Udkast til afgørelse
Artikel 1 

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

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

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

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

"c) med henblik på at etablere en 
stabilitetsmekanisme for at sikre 
stabiliteten i euroområdet bestående af de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta. De medlemsstater, der ikke har 
euroen som valuta, kan beslutte at deltage 
i mekanismen. Ydelsen af enhver påkrævet 
finansiel støtte inden for rammerne af 
mekanismen vil være underlagt streng 
konditionalitet i overensstemmelse med 
Unionens principper og mål i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Union og 
denne traktat. Den permanente 
stabilitetsmekanisme udformes på en 
sådan måde, at budgetdisciplinen 
fremmes, og der bidrages til holdbare 
offentlige finanser på lang sigt.".

Ændringsforslag 11

Udkast til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

 Rådets tekst Ændringsforslag

Artikel 1a
Artikel 136, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde affattes således:



AD\857471DA.doc 7/8 PE456.896v02-00

DA

"I forbindelse med de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1, litra a og b, stemmer 
kun de medlemmer af Rådet, der 
repræsenterer medlemsstater, der har 
euroen som valuta. Hvad angår stk. 1, 
litra c, stemmer kun de medlemmer af 
Rådet, der repræsenterer medlemsstater, 
der her euroen som valuta, og de, der 
repræsenterer medlemsstater, der deltager 
i og bidrager til den permanente 
stabilitetsmekanisme."

Ændringsforslag 12

Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Det Europæiske Råd forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Præcisering af, hvilke medlemsstater der skal give generalsekretæren for Rådet meddelelse 
om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for godkendelsen af denne afgørelse.
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