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System för ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008 om förslaget till 

rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av 

ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans 

(KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) 

 

(Samrådsförfarandet) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0717), 

– med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 

parlamentet (C6-0389/2008), 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om 

upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters 

betalningsbalans1 och parlamentets ståndpunkt av den 6 september 2001 om medelfristigt 

ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans2 och parlamentets resolution av den 

20 november 2008 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till 

medlemsstaters betalningsbalans3, 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 

(A6-0450/2008). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 

ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och 

medlemsstaternas regeringar parlamentets ståndpunkt. 

Ändring  1 

                                                 
1  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1. 
2  EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 312. 
3  Antagna texter, P6_TA(2008)0562. 



 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(2) Ett särskilt förfarande bör föreskrivas 

för kommande ändringar av lånetaket i 

syfte att öka gemenskapens förmåga att 

snabbt reagera på betydande förändringar 

av de finansiella förhållandena som 

påverkar det totala beloppet av det stöd 

som medlemsstaterna kan komma att 

behöva. 

(2) I särskilda situationer då 

gemenskapen snabbt måste reagera på 

betydande förändringar av de finansiella 

förhållandena, bör Europaparlamentet, 

medlemsstaterna inom rådet och 

kommissionen agera snabbt för att 

garantera att förtroendet för marknaden 

inte skadas. 

Ändring  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EG) nr 332/2002 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Följande punkt ska läggas till som 

punkt 3: 

utgår 

”Om en allvarlig försämring av den 

finansiella situationen kräver att 

gemenskapen beviljar flera medlemsstater 

brådskande medelfristigt ekonomiskt stöd, 

får kommissionen besluta att ändra 

lånetaket efter att ha inhämtat 

Ekonomiska och finansiella kommitténs 

yttrande avseende såväl beslutets 

brådskande karaktär som det nya lånetak 

som bör införas. Det nya lånetaket ska 

träda i kraft dagen efter det att det har 

offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.” 

 

Ändring  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 

Artikel 1a (ny) 

Förordning (EG) nr 332/2002 

Artikel 10 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 1a 



 

 Artikel 10 i förordning (EG) nr 332/2002 

ska ersättas med följande: 

 ”Rådet ska vartannat år och vid behov 

oftare, på grundval av en rapport från 

kommissionen och efter att 

Europaparlamentet hörts och 

Ekonomiska och finansiella kommittén 

har avgivit ett yttrande, pröva om det 

system som upprättats, i fråga om dess 

principer, närmare villkor och lånetak, 

fortfarande uppfyller de behov som 

föranledde dess införande.” 

 


