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Indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til 

medlemsstaterne * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til 

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en 

mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2009)0169 

– C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0169), 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0134/2009), 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af 

en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne1 og 

Parlamentets holdning af 6. september 2001 til forslag til Rådets forordning om indførelse 

af en enhedsmekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne2, 

 

- der henviser til sin holdning af 20.november 20083 til forslag til Rådets forordning om 

ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 og til sin beslutning af samme dag om indførelse 

af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne4, 

 

- der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 20. april 2009 om forslag til 

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en 

mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 134, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0268/2009), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

                                                 
1  EFT L53 af 23.2.2002, s. 1. 
2  EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 312. 
3  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0560. 
4  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0562. 



4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

 

Ændring  1 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 3 

Forordning (EF) nr. 332/2002 

Artikel 3a 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Kommissionen og den pågældende 

medlemsstat indgår et aftalememorandum, 

som indeholder de betingelser, der er 

vedtaget af Rådet. 

Kommissionen og den pågældende 

medlemsstat indgår et aftalememorandum, 

som indeholder de betingelser, der er 

vedtaget af Rådet. Kommissionen 

forelægger aftalememorandummet for 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Ændring  2 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 332/2002 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Kommissionen træffer de nødvendige 

foranstaltninger for med regelmæssige 

mellemrum og i samarbejde med Det 

Økonomiske og Finansielle Udvalg at 

kontrollere, at den økonomiske politik i 

den medlemsstat, som har modtaget et lån 

fra Fællesskabet, er i overensstemmelse 

med genopretningsprogrammet og 

eventuelle andre betingelser, der er 

vedtaget af Rådet i henhold til artikel 3. 

Med henblik herpå stiller medlemsstaten 

alle nødvendige oplysninger til rådighed 

for Kommissionen og samarbejder fuldt ud 

med Kommissionen. Afhængigt af 

resultaterne af denne kontrol træffer 

Kommissionen, efter at have indhentet 

udtalelse fra Det Økonomiske og 

Finansielle Udvalg, afgørelse om de 

successive udbetalinger af raterne. 

1. Kommissionen træffer de nødvendige 

foranstaltninger for med regelmæssige 

mellemrum og i samarbejde med Det 

Økonomiske og Finansielle Udvalg at 

kontrollere, at den økonomiske politik i 

den medlemsstat, som har modtaget et lån 

fra Fællesskabet, er i overensstemmelse 

med genopretningsprogrammet og 

eventuelle andre betingelser, der er 

vedtaget af Rådet i henhold til artikel 3, og 

aftalememorandummet, der henvises til i 

artikel 3a. Med henblik herpå stiller 

medlemsstaten alle nødvendige 

oplysninger til rådighed for Europa-

Parlamentet og Kommissionen og 

samarbejder fuldt ud med Kommissionen. 

Afhængigt af resultaterne af denne kontrol 

træffer Kommissionen, efter at have 

indhentet udtalelse fra Det Økonomiske og 



Finansielle Udvalg, afgørelse om de 

successive udbetalinger af raterne. 

Rådet træffer afgørelse om eventuelle 

tilpasninger af de oprindeligt fastsatte 

økonomisk-politiske betingelser. 

2. Rådet træffer afgørelse om eventuelle 

tilpasninger af de oprindeligt fastsatte 

økonomisk-politiske betingelser i 

overensstemmelse med Fællesskabets 

vigtigste økonomiske målsætninger. 

Ændring  3 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 332/2002 

Artikel 10 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 6a) Artikel 10 affattes således: 

 "Artikel 10 

 "Rådet undersøger hvert andet år på 

grundlag af en rapport fra 

Kommissionen, efter høring af Europa-

Parlamentet og efter udtalelse fra Det 

Økonomiske og Finansielle Udvalg, om 

de principper, retningslinjer og lofter, 

der gælder for den indførte mekanisme, 

fortsat er i overensstemmelse med de 

behov, der gav anledning til dens 

indførelse." 

 


