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22.3.2011 A7-0052/37 

Módosítás  37 
Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
az Alkotmányügyi Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - tekintettel az Európai Tanács elnöke, az 

eurócsoport elnöke és a monetáris 

politikáért felelıs biztos levelére, 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Módosítás  38 
Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
az Alkotmányügyi Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. megállapítja, hogy az Európai Tanács 

javasolt határozatra irányuló tervezetének 

alapos átvizsgálása érdekében kiegészítı 

információkra van szükség, nevezetesen a 

stabilitási mechanizmus tervezett 

felépítése kapcsán, valamint annak az 

uniós intézményekkel, a javasolt Európai 

Valutaalappal és a Nemzetközi 

Valutaalappal tervezett kapcsolata 

tekintetében; ennek megfelelıen arra kéri 

az Európai Tanácsot, hogy az új európai 

stabilitási mechanizmus bevezetésére 

irányuló folyamat során teljesítse az 

alábbi feltételeket: 

12. rámutat, hogy az Európai 

Parlamentben folytatott vita tükrében az 

eurócsoport állam- és kormányfıi 2011. 

március 11-i találkozójukon az eurót illetı 

megegyezés kapcsán egyetértettek abban, 

hogy a Bizottságnak erıs központi 

szerepet kell játszania a 

kötelezettségvállalások teljesítésének 

nyomon követésében, elsısorban annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

intézkedések összeegyeztethetıek legyenek 

az uniós szabályokkal és erısítsék azokat, 

illetve hogy biztosítani lehessen az 

Európai Parlament bevonását; rámutat, 

hogy az európai stabilitási mechanizmus 

általános jellemzıit illetıen egyetértettek 

abban, hogy a hivatalos pénznemként 

eurót használó tagállamoknak nyújtott 

segítségnek szigorú gazdasági és adóügyi 

kiigazítási programon, valamint az 

Európai Bizottság és a Nemzetközi 

Valutaalap által az EKB-vel 

együttmőködésben végzett következetes 

államadósság-fenntarthatósági elemzésen 

kell alapulnia;  

a) az Európai Tanács határozatra 

irányuló tervezetének újraszövegezése a 

mellékletben javasolt módosításoknak 

megfelelıen, tudomásul véve, hogy ha az 
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uniós intézményeket bevonják az állandó 

stabilitási mechanizmus létrehozatalába 

és a pénzügyi segítségnyújtás 

feltételrendszerének meghatározásába, az 

európai stabilitási mechanizmus 

kormányközi jellege ellenére beépülne az 

Unió keretébe, például ügynökség 

formájában;  kéri, hogy a stabilitási 

mechanizmus már a kezdetektıl álljon 

nyitva azon tagállamok elıtt, amelyek 

nem az eurót használják, de részt 

kívánnak venni a mechanizmusban; 

vagy  

b) egyértelmő kötelezettségvállalás az 

Európai Tanács részérıl, amely biztosítja 

a következıket: 

 

– az állandó stabilitási mechanizmus 

mőködési jellemzıirıl és a feltételként 

szabott intézkedésekrıl, amelyek 

gazdasági és pénzügyi kiigazítási 

programot is tartalmaznak, a Bizottság 

javaslata alapján, rendes jogalkotási 

eljárás keretében határoznak, és a 

Bizottság felel ezen intézkedések teljes 

körő tiszteletben tartásáért és a 

mechanizmus elıvigyázatos 

alkalmazásáért, rendszeresen jelentést 

téve a Parlamentnek; 

 

– az Európai Bizottság elvégzi az állandó 

mechanizmus végrehajtásával és 

ellenırzésével, valamint az eurót használó 

valamennyi tagállam pénzügyi 

helyzetének értékelésével kapcsolatos 

valamennyi szükséges feladatot, 

rendszeresen jelentést téve az Európai 

Parlamentnek; 

 

– a mechanizmus keretei között zajló 

pénzügyi segítségnyújtást szigorú 

elemzéshez és gazdasági és pénzügyi 

fellendülési programhoz kell kötni; azok a 

tagállamok, amelyek pénzneme az euró, 

valamint az állandó stabilitási 

mechanizmusban részt vevı és ahhoz 

hozzájáruló tagállamok a pénzügyi 

segítségnyújtással kapcsolatos döntéseiket 
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a Bizottság, az Európai Központi Bank, 

valamint – amennyiben az is érintett – a 

Nemzetközi Valutaalap által biztosított 

értékelés alapján hozzák; a Bizottság 

jelentést tesz a Parlamentnek az 

elemzésrıl, illetve a fellendülés pénzügyi 

és gazdasági feltételeirıl; valamint 

– mérete alapján egyetlen olyan tagállam 

sem zárható ki a mechanizmusból, 

amelynek pénzneme az euró, és amely 

hozzájárult az állandó stabilitási 

mechanizmushoz; 

 

– az állandó stabilitási mechanizmus 
titkárságát a Bizottság biztosítja; 

 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/39 

Módosítás  39 
Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
az Alkotmányügyi Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 12a. elismerıen nyilatkozik az Európai 

Tanács elnöke, az eurócsoport elnöke és a 

monetáris politikáért felelıs biztos levelét 

átható pozitív hozzáállásról; tudomásul 

veszi, hogy 

 - a fokozott felügyeleti intézkedések 

keretében kialakított gazdaságpolitikai 

feltételrendszer részleteit, illetve a 

makrogazdasági kiigazítási programot a 

többoldalú uniós felügyeleti kerettel való 

egyezés biztosítása érdekében az Európai 

Bizottság által az EUMSZ 136. cikke 

értelmében benyújtott rendelet fogja 

meghatározni;  

 - az európai stabilitási mechanizmus által 

nyújtandó támogatáshoz az Európai 

Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap által 

az EKB-vel együttmőködésben végzett 

következetes államadósság-

fenntarthatósági elemzés nyomán lehet 

majd hozzájutni; a makrogazdasági 

kiigazítási program keretében az adott 

tagállam egyensúlyhiányának 

súlyosságával arányos szigorú 

gazdaságpolitikai feltételrendszer kerül 

kialakításra; 

 - az Európai Bizottság és a Nemzetközi 

Valutaalap által az EKB-vel 

együttmőködésben a kedvezményezett 
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tagállam pénzügyi szükségleteirıl 

kialakított értékelés alapján a 

kormányzótanács felhatalmazza az 

Európai Bizottságot, hogy a Nemzetközi 

Valutaalap és az EKB bevonásával 

folytasson tárgyalásokat az érintett 

tagállammal a makrogazdasági kiigazítási 

programról; 

 – a Bizottság a makrogazdasági 

programot jóváhagyó határozatra tesz 

majd javaslatot a Tanácsnak, és e 

határozat elfogadását követıen aláírja 

majd az egyetértési megállapodást az 

euróövezetbe tartozó tagállamok nevében; 

 – a fokozott felügyelet alatt felállított 

politikai feltételrendszert, illetve a 

makrogazdasági kiigazítási programot 

összhangba kell hozni az Európai Unió 

felügyeleti keretével, és garantálni kell az 

uniós eljárások tiszteletben tartását; 

 – a pénzügyi támogatást egy tagállam 

kérésére aktiválják azt követıen, hogy a 

Bizottság az EKB-vel együttmőködve 

értékelte, fennáll-e kockázat az egész 

euróövezet pénzügyi stabilitása 

tekintetében; 

 – a Bizottság a Nemzetközi Valutaalappal 

együtt és az Európai Központi Bankkal 

együttmőködve felelıs a politikai 

feltételrendszernek történı megfelelés 

ellenırzéséért, és jelentést készít a Tanács 

és az igazgatótanács számára; 

 – a kormányzótanácsban folytatott vitát 

követıen a Tanács a program utólagos 

felügyeletének végrehajtására irányuló 

határozatot hoz a Bizottság által 

elıterjesztett javaslatról; 

 – a Tanács és a Bizottság rendszeresen 

tájékoztatja a Parlamentet az európai 

stabilizációs mechanizmus létrehozásáról 

és annak mőveleteirıl, így abban a 

helyzetben lesz, hogy annak 

tevékenységeit megfelelıen megvizsgálja; 

 – a jogviták eldöntése tekintetében az 
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EUMSZ 273. cikkével összhangban az 

Európai Unió Bírósága illetékes. 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Módosítás  40 
Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 b cikk (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 12b. jóváhagyja az Európai Tanács 

javaslat-tervezetét, azon fenntartása 

ellenére, hogy annak megszövegezése 

megfelelıbb volna az ezen állásfoglalás 

mellékletében javasolt módon; egyetért a 

véleményben az EKB által kifejtett, az 

uniós módszer alkalmazását támogató 

állásponttal, amely lehetıvé teszi, hogy az 

európai stabilizációs mechanizmus egy 

megfelelı idıpontban uniós 

mechanizmussá váljon; kéri az Európai 

Tanácsot, biztosítsa, hogy: 

 – a politikai feltételrendszerre vonatkozó 

szabályokat az Unió rendes jogalkotási 

eljárása szerint fogadják el; 

 – minden tagállam, amelynek pénzneme 

az euró, és amely hozzájárult az állandó 

stabilitási mechanizmushoz, méretétıl 

függetlenül hozzáféréssel rendelkezzék 

ahhoz. 

  

Or. en 

 

 

 


