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AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpbesluit
Overweging 1

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 48, lid 6, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) kan de Europese Raad met 
eenparigheid van stemmen, na raadpleging 
van het Europees Parlement en van de 
Commissie alsmede, in sommige gevallen, 
van de Europese Centrale Bank, een besluit 
vaststellen 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 
goedgekeurd.

(1) Krachtens artikel 48, lid 6, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) kan de Europese Raad met 
eenparigheid van stemmen, na raadpleging 
van het Europees Parlement en van de 
Commissie alsmede, in sommige gevallen, 
van de Europese Centrale Bank, een besluit 
vaststellen 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 
te zijn goedgekeurd.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om duidelijk te maken welke lidstaten van de Europese Unie  de 
voorgestelde wijziging van het Verdrag moeten goedkeuren.

Amendement 2
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Ontwerpbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op zijn zitting van 16 december 
2010 heeft de Europese Raad eveneens 
besloten dat lidstaten die niet de euro als 
valuta hebben op ad-hocbasis kunnen 
besluiten om deel te nemen aan operaties 
in het kader van het mechanisme.

Motivering

Dit amendement sluit aan op de conclusies van de zitting van de Europese Raad  van 
december 2010.

Amendement 3

Ontwerpbesluit
Overweging 4

Door de Europese 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 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.

(4) Het stabiliteitsmechanisme zal een 
noodzakelijk instrument leveren waarmee 
gevallen van risico voor de financiële 
stabiliteit van de eurozone, die bestaat uit 
de lidstaten die de euro als valuta hebben,
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,  artikel 122, lid 2, 
van het VWEU vanaf de inwerkingtreding 
van dit besluit niet meer nodig is voor 
dergelijke doeleinden, aangezien dit 
mechanisme bedoeld is om de financiële 
stabiliteit van de eurozone in haar geheel 
te waarborgen. 
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Amendement 4

Ontwerpbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het stabiliteitsmechanisme voorziet 
in aanvullende maatregelen die worden 
gebruikt ter beperking van gevaren voor 
de financiële stabiliteit, o.m. uitbreiding 
van de preventieve en corrigerende arm 
van het stabiliteits- en groeipact, scherper 
toezicht op nationale begrotingen en 
toepassing van nieuwe macro-
economische procedures voor 
economische onevenwichtigheden.

Amendement 5

Ontwerpbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De lidstaten moeten, met name als 
zij de euro als valuta hebben, in een geest 
van solidariteit samenwerken om 
problemen in verband met het 
concurrentievermogen  op middellange en 
lange termijn en macro-economische 
onevenwichtigheden tussen lidstaten aan 
te pakken.

Amendement 6

Ontwerpbesluit
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) De Commissie moet een 
voorstel formuleren om overeenkomstig 
de gewone wetgevingsprocedure een 
nauwkeurig omschreven reeks 
voorschriften aan te nemen waarin wordt 
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bepaald hoe het stabiliteitsmechanisme 
wordt gestuurd en toegepast, en zij moet 
vaststellen welke instrumenten binnen 
haar bevoegdheden zullen worden 
gebruikt.

Amendement 7

Ontwerpbesluit
Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) De Commissie moet  
eveneens omkijken naar andere 
mechanismen om de financiële stabiliteit 
in de eurozone te waarborgen, en zij moet 
de nodige wetgevingsvoorstellen doen.

Amendement 8

Ontwerpbesluit
Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) De Commissie moet de 
mogelijkheden verkennen van een 
toekomstig stelsel van euro-obligaties als 
aanvullend mechanisme voor het behoud 
van de stabiliteit van de eurozone, en zij 
moet met name onderzoeken op welke 
voorwaarden een dergelijk stelsel alle 
deelnemende lidstaten en de eurozone als 
geheel tot voordeel zou strekken.

Amendement 9

Ontwerpbesluit
Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) Door de crisis is nogmaals 
duidelijk geworden dat een evenwichtig, 
duurzaam en volwassen proces van 
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economische convergentie en van 
beleidscoördinatie die niet beperkt blijft 
tot het huidige kader sneller moet worden 
verwezenlijkt, waardoor een bijdrage 
wordt geleverd tot versteviging van de 
methode van de Unie. Toekomstige 
herzieningen van het VWEU 
overeenkomstig de gewone procedure 
moeten dan ook voorstellen bevatten om 
te waarborgen dat bepalingen in verband 
met instelling en werking van 
stabiliteitsmechanismen volgens de 
methode van de Unie worden geïntegreerd 
en ten uitvoer gelegd.

Amendement 10

Ontwerpbesluit
Artikel 1 

Door de Europese 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, 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) tot instelling van een permanent 
stabiliteitsmechanisme dat moet worden 
geactiveerd indien dat onontbeerlijk is om 
de stabiliteit van de eurozone die bestaat 
uit de lidstaten die de euro als valuta 
hebben,  te waarborgen Lidstaten die niet 
de euro als valuta 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, 
overeenkomstig de beginselen en doelen 
van de Unie, zoals deze zijn vastgelegd in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en in onderhavig Verdrag.. Het 
permanent stabiliteitsmechanisme wordt 
zodanig opgezet dat  de 
begrotingsdiscipline wordt bevorderd en 
dat wordt bijgedragen tot 
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overheidsfinanciën die op de lange 
termijn duurzaam zijn.”

Amendement 11

Ontwerpbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Europese Raad voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
VWEU, artikel 136, lid 2, eerste alinea, 
komt als volgt te luiden:
Met betrekking tot de in lid 1, letters a) en 
b) bedoelde maatregelen hebben alleen 
leden van de Raad stemrecht die lidstaten 
vertegenwoordigen welke de euro als 
munt hebben. Met betrekking tot de in lid 
1, letter c) bedoelde maatregelen hebben 
alleen leden van de Raad stemrecht die 
lidstaten vertegenwoordigen welke de 
euro als munt hebben en die lidstaten 
vertegenwoordigen die deelnemen en 
bijdragen aan het permanente 
stabiliteitsmechanisme. 

Amendement 12

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1

Door de Europese 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

De bedoeling van dit amendement is duidelijk te maken  welke lidstaten van de Europese Unie 
de secretaris-generaal van de Raad moeten mededelen dat de goedkeuringsprocedures in 
verband met dit besluit zijn afgerond.
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