Pressemeddelelse

Parlamentet godkender traktatændring for
stabilitetsmekanismen
EP Samling

Parlamentet støttede en begrænset traktatændring, der skal tillade oprettelsen af den
europæiske stabilitetsmekanisme, i en afstemning onsdag, dagen før EU's medlemsstater forventes at give deres tilslutning til det nye redskab. MEP'erne udtrykte tilfredshed med de "positive signaler" fra medlemsstaterne om at bringe den mellemstatslige mekanisme nærmere EU's rammer.
MEP'erne har kritiseret det oprindelige forslag fra Det Europæiske Råd både med hensyn til
metoden og indholdet, fordi ingen af delene respekterer "unions-metoden". De to ordførere,
Elmar Brok (EPP, DE) og Roberto Gualtieri (S&D, IT) har ført forhandlinger med de andre
EU-institutioner for at skabe grundlag for en positiv udtalelse fra Parlamentet om stabilitetsmekanismen.
"Inden for de sidste par dage er vores mål blevet nået," sagde Elmar Brok på et udvalgsmøde tirsdag og tilføjede, at "vi har bidraget til at sikre, at Kommissionen involveres". Han understregede, at også Parlamentet vil blive involveret i processen, eftersom Rådet og Kommissionen regelmæssigt vil rådføre sig med det.
Roberto Gualtieri sagde: "Parlamentet vil afgive en udtalelse, der er afbalanceret, og som
dækker det væsentlige" og beskrev den fremtidige stabilitetsmekanisme som "en mellemstatslig vogn i et institutionelt tog".
Væsentligste resultater
Parlamentet anerkendte de "positive signaler", der er kommet til udtryk i breve fra Formanden for Det Europæiske Råd, fra eurogruppens formand og fra Kommissæren for Økonomiske Anliggender. I deres breve bemærker de to institutioner, at Kommissionen vil foreslå
en forordning, som vil klarlægge procedurerne for stabilitetsmekanismen og sikre sammenhængen med EU's multilaterale overvågningssystem.
Desuden er Kommissionens rolle nu klart defineret med hensyn til stabilitetsmekanismens
drift, sådan som MEP'erne har krævet. Kommissionen vil spille en central rolle i mekanismen
med hensyn til at vurdere og analysere samt stille forslag og overvåge. Parlamentet vil
regelmæssig blive informeret.
Forbehold
MEP'erne støttede Det Europæiske Råds forslag om en traktatændring med stemmerne
494 for, 100 imod og 9 hverken for eller imod, men gentog samtidig "at det ville have været
at foretrække" at holde sig til unionsmetoden, sådan som det også blev understreget i en
udtalelse fra Den Europæiske Centralbank.
Baggrund
EU's medlemsstater blev på topmødet den 10. december enige om en begrænset traktatændring for at tillade oprettelsen af en permanent krisemekanisme, der skal sikre stabilitet i
eurozonen. Denne "revision af artikel 136" i Traktaten krævede høring af Parlamentet, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank.
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Medlemsstaterne forventes at vedtage ændringen formelt på Det Europæiske Råds forårsmøde den 24. - 25. marts. Derefter skal ændringen stadig ratificeres af alle 27 medlemsstater. Det er målet, at stabilitetsmekanismen skal træde i kraft 1. januar 2013.
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