Pressmeddelande

Europaparlamentet godkänner
fördragsändring för att möjliggöra
stabilitetsmekanism
Plenarsammanträde

Parlamentets ledamöter stödde på onsdagen en begränsad fördragsändring för
att göra det möjligt att skapa en europeisk stabilitetsmekanism. Omröstningen
skedde en dag innan EU-ländernas toppmöte, där de väntas officiellt anta detta nya
verktyg. Ledamöterna var nöjda med EU-ländernas "positiva signaler" om att föra den
mellanstatliga mekanismen närmare EU:s ramar.
Ledamöterna har tidigare kritiserat Europeiska Rådets ursprungsförslag om
fördragsändringen både för arbetsmetoden och för själva innehållet - varken metod eller
innehåll respekterar EU:s arbetsmetoder. Det var den tyske kristdemokraten Elmar Brok och
socialdemokratiske italienaren Roberto Gualtieri som förhandlade för parlamentets räkning
med de andra EU-institutionerna. Syftet var att uppnå ett resultat parlamentet kunde säga
ja till.
– Först under de senaste dagarna har vi nått våra mål, sa Elmar Brok på ett utskottsmöte
på torsdagen.
– Vi bidrog med att säkerställa att kommissionen kommer att involveras.
Han betonade att även parlamentet kommer att delta i processen eftersom ministerrådet
och kommissionen regelbundet ska rådgöra med ledamöterna.
– Parlamentet kommer att lägga fram ett yttrande som är välbalanserat och täcker allt viktigt,
sa Roberto Gualtieri och beskrev den framtida stabilitetsmekanismen som en "mellanstatlig
vagn i ett institutionellt tåg".
Viktiga landvinningar för parlamentet
Ledamöterna noterar de "positiva signaler" de fått i brev från ordförandena för Europeiska
rådet och Eurogruppen och från kommissionären med ansvar för den monetära politiken,
Olli Rehn. I sina brev har de andra institutionerna gjort klart att det blir kommissionen som
lägger fram förslaget till en ny förordning som klargör mekanismens funktionssätt och ser
till att villkoren är förenliga med EU:s ram för den multilaterala övervakningen.
Utöver detta redogörs nu klart för vilken roll kommissionen ska ha när det gäller
mekanismens löpande verksamhet, vilket är något som parlamentet har frågat efter.
Kommissionen ska spela en central roll för utvärdering och analys av mekanismen liksom
för att lägga fram förslag och sköta övervakningen. Parlamentet ska regelbundet informeras
om utvecklingen.
Reservation
Europeiska Rådets förslag godkändes med 494 ja-röster mot 100 nej-röster och 9 nedlagda
röster trots parlamentets reservation att det "hade varit att föredra" att arbeta enligt
unionsmetoden, något som också Europeiska Centralbanken, ECB, rekommenderat.
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EU-ländernas ledare enades på toppmötet i december 2010 om en begränsad
fördragsändring för att kunna inrätta en permanent mekanism för att skydda euroområdets
stabilitet. Denna ändring av fördragets artikel 136 krävde att parlamentet, kommissionen
och Europeiska Centralbanken rådfrågades.
EU-ländernas ledare väntas formellt anta förändringen på vårtoppmötet, 24-25 mars.
Därefter behöver ändringen fortfarande ratificeras i alla 27 EU-länder. Målet är att
stabilitetsmekanismen ska träda i kraft 1 januari 2013.
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