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MÓDOSÍTÁS

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló tervezet
1 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés
(EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése 
értelmében az Európai Tanács az Európai 
Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes 
esetekben az Európai Központi Bankkal 
folytatott konzultációt követően 
egyhangúlag határozhat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
harmadik részében foglalt rendelkezések 
egészben vagy részben történő 
módosításáról. Az ilyen határozat nem 
növelheti a Szerződések értelmében az 
Unióra ruházott hatásköröket, és csak azt 
követően léphet hatályba, hogy a 
tagállamok saját alkotmányos
követelményeiknek megfelelően azt 
jóváhagyják.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés
(EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése 
értelmében az Európai Tanács az Európai 
Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes 
esetekben az Európai Központi Bankkal 
folytatott konzultációt követően 
egyhangúlag határozhat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
harmadik részében foglalt rendelkezések 
egészben vagy részben történő 
módosításáról. A határozat nem növelheti a 
Szerződések értelmében az Unióra ruházott 
hatásköröket, és csak azt követően léphet 
hatályba, hogy minden európai uniós 
tagállam jóváhagyja saját alkotmányos
követelményeinek megfelelően.

Indokolás

Ez a módosítás annak tisztázására törekszik, hogy az Európai Unió mely tagállamainak kell a 
Szerződés javasolt módosítását jóváhagyni.

Módosítás 2

Határozatra irányuló tervezet
3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 2010. december 16-i ülésén az 
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Európai Tanács abban is megállapodott, 
hogy azon tagállamok, amelyeknek nem 
az euró a pénzneme, ad hoc alapon 
dönthetnek a mechanizmus keretében
végzett tevékenységekben való 
részvételükről.

Indokolás

Ez a módosítás az Európai Tanács 2010. decemberi ülésének következtetéseivel teremt 
összhangot.

Módosítás 3

Határozatra irányuló tervezet
4 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4) A stabilitási mechanizmus fogja 
nyújtani az euroövezet egészének pénzügyi 
stabilitását érintő, a 2010-ben 
tapasztaltakhoz hasonló kockázatok 
kezeléséhez szükséges eszközt, és ezáltal 
elősegíti az Unió gazdasági és pénzügyi 
stabilitásának megőrzését. Az Európai 
Tanács 2010. december 16-i ülésén 
egyetértett abban, hogy mivel a 
mechanizmus létrehozásának célja az
euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának 
megőrzése volt, az EUMSZ 122. cikkének
(2) bekezdését a továbbiakban nem kell 
alkalmazni e célokra. Az állam-, illetve 
kormányfők ezért megállapodtak abban, 
hogy az nem használandó ilyen célokra.

(4) A stabilitási mechanizmus fogja 
nyújtani a hivatalos pénznemként eurót 
használó tagállamokból álló euróövezet
egészének pénzügyi stabilitását érintő, a 
2010-ben tapasztaltakhoz hasonló 
kockázatok kezeléséhez szükséges eszközt, 
és ezáltal elősegíti az Unió gazdasági és 
pénzügyi stabilitásának megőrzését. Az 
Európai Tanács 2010. december 16-i 
ülésén egyetértett abban, hogy mivel a 
mechanizmus létrehozásának célja az
euróövezet egésze pénzügyi stabilitásának 
megőrzése volt, az EUMSZ 122. cikkének
(2) bekezdését a továbbiakban, e határozat 
hatálybalépésének időpontjától kezdődően
nem kell alkalmazni e célokra.

Módosítás 4

Határozatra irányuló tervezet
4 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A stabilitási mechanizmus a pénzügyi 
stabilitást fenyegető kockázatok 
csökkentésére tett további intézkedéseket 
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egészíti ki, többek között a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós és 
kiigazító ágának megerősítését, a nemzeti 
költségvetések fokozottabb felügyeletét, és 
a makrogazdasági egyensúlyhiányra 
vonatkozó új eljárások alkalmazását.

Módosítás 5

Határozatra irányuló tervezet
4 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamoknak, különösen 
azoknak, amelyek pénzneme az euró, a 
szolidaritás jegyében kell 
együttműködniük a közép- és hosszú távú 
versenyképességgel és a tagállamok 
közötti makrogazdasági 
egyenlőtlenségekkel összefüggő kérdések 
kezelésekor.

Módosítás 6

Határozatra irányuló tervezet
4 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A Bizottságnak elfogadásra váró 
javaslat formájában, a rendes jogalkotási 
eljárás keretében részletes szabályzatot 
kell készítenie, amely leszögezné a 
stabilitási mechanizmus irányításának és 
működtetésének módját, valamint 
tisztáznia kell, hogy annak alkalmazási 
körén belül mely eszközöket kell 
használni.
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Módosítás 7

Határozatra irányuló tervezet
4 d preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A Bizottságnak más 
mechanizmusokat is meg kell vizsgálnia 
az euróövezet pénzügyi stabilitásának 
biztosítása érdekében, és elő kell 
terjesztenie a szükséges jogalkotási 
javaslatokat.

Módosítás 8

Határozatra irányuló tervezet
4 e preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4e) A Bizottságnak ki kell vizsgálnia az 
eurókötvények jövőbeni rendszere mint az 
euróövezet stabilitásának megőrzését 
segítő további mechanizmus által nyújtott 
lehetőségeket, és külön meg kell 
vizsgálnia, hogy milyen körülmények 
között lehet egy ilyen rendszer előnyös az 
összes résztvevő tagállam, illetve az 
euróövezet egésze számára.

Módosítás 9

Határozatra irányuló tervezet
4 f preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(4f) A válság rávilágított arra, hogy 
kiegyensúlyozott, fenntartható és kialakult 
gazdasági konvergenciafolyamatra van 
szükség, és hogy a politikákat úgy kell 
összehangolni, hogy az a jelenlegi 
kereteken túlmutasson, és ezáltal 
hozzájáruljon az uniós módszer 
erősítéséhez. Ennek megfelelően az 
EUMSZ minden rendes eljárás keretében 
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történő további felülvizsgálata olyan 
javaslatokkal kell, hogy járjon, amelyek 
célja biztosítani, hogy a bárminemű 
stabilitási mechanizmusok létrehozására 
és működésére vonatkozó összes előírás az 
uniós módszer alá tartozik és ez utóbbi 
keretében lesz végrehajtva.

Módosítás 10

Határozatra irányuló tervezet
1 cikk 

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 136. cikke az alábbi bekezdéssel
egészül ki: „(3)

A 136. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:

„3. Azon tagállamok, amelyek hivatalos 
pénzneme az euro, feltétlenül szükséges 
esetben működésbe hozható stabilizációs 
mechanizmust hozhatnak létre az 
euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának 
megőrzése érdekében. A mechanizmus 
keretében igényelt minden pénzügyi 
segítség nyújtására szigorú feltételek 
fognak vonatkozni.”

"(c) egy állandó stabilizációs 
mechanizmus létrehozására, a hivatalos 
pénznemként eurót használó 
tagállamokból álló euróövezet 
stabilitásának védelme érdekében. Azok a
tagállamok, amelyeknek nem az euró a 
pénzneme, határozhatnak úgy, hogy részt 
vesznek a mechanizmusban. A 
mechanizmus keretében igényelt minden 
pénzügyi segítség nyújtására szigorú 
feltételek fognak vonatkozni, amelyek 
összhangban vannak az Unió 
célkitűzéseivel, ahogyan azokat az 
Európai Unióról szóló szerződés és ez a 
szerződés leszögezi. Az állandó stabilitási 
mechanizmust úgy kell megtervezni, hogy 
serkentse a költségvetési fegyelmet és 
hozzájáruljon a hosszú távon fenntartható 
állami költségvetéshez.”
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Módosítás 11

Határozatra irányuló tervezet
1 a cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az EUMSZ 136. cikke (2) bekezdésének 
első albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedésekről szóló szavazásban 
a Tanácsnak csak olyan tagjai vesznek 
részt, akik azon tagállamokat képviselik, 
amelyek pénzneme az euró. Az (1) 
bekezdés c) pontjáról szóló szavazásban a 
Tanácsnak csak olyan tagjai vesznek 
részt, akik azon tagállamokat képviselik, 
amelyek pénzneme az euro, és akik azon 
tagállamokat képviselik, amelyek részt 
vesznek és hozzájárulnak az állandó 
stabilitási mechanizmusban.”

Módosítás 12

Határozatra irányuló tervezet
2 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok haladéktalanul értesítik a 
Tanács Főtitkárát az e határozat 
alkotmányos követelményeiknek megfelelő 
elfogadására vonatkozó eljárások
lezárultáról.

Minden európai uniós tagállam
haladéktalanul értesíti a Tanács főtitkárát
az e határozat alkotmányos 
követelményeiknek megfelelő elfogadására 
vonatkozó eljárások befejezéséről.

Indokolás

Ez a módosítás annak tisztázására törekszik, hogy az Európai Unió mely tagállamainak kell a 
Tanács főtitkárát értesíteniük a jelen határozat jóváhagyására vonatkozó eljárások 
befejezéséről.
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