ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ
от
за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по
отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е
еврото

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,
като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 48, параграф 6 от него,
като взе предвид предложението за преразглеждане на член 136 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, представено от правителството на Белгия на
заседанието на Европейския съвет на 16 декември 2010 г.,
[като взе предвид становището на Европейския парламент1,]
[като взе предвид становището на Европейската комисия2,]
[след като получи становището на Европейската централна банка3,]

1

Становище от ...(все още непубликувано в Официален вестник).
Становище от ...(все още непубликувано в Официален вестник).
3
Становище от ...(все още непубликувано в Официален вестник).
2
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като има предвид, че:
(1)

Член 48, параграф 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) дава възможност на
Европейския съвет, като действа с единодушие след консултация с Европейския
парламент, Комисията, и в определени случаи, с Европейската централна банка, да
приеме решение за изменение на всички или на част от разпоредбите на третата част на
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Това решение не може да
разшири областите на компетентност, предоставени на Съюза с Договорите, и влиза в
сила, при условие че бъде одобрено от държавите-членки в съответствие с
конституционните им изисквания.

(2)

На заседанието на Европейския съвет от 28—29 октомври 2010 г. държавните и
правителствените ръководители постигнаха съгласие за необходимостта държавитечленки да установят постоянен механизъм за действие при кризи, за да се гарантира
финансовата стабилност на еврозоната като цяло, и приканиха председателя на
Европейския съвет да предприеме консултации с членовете на Европейския съвет за
ограничено изменение на Договора, необходимо за тази цел.

(3)

На 16 декември 2010 г. правителството на Белгия представи, в съответствие с член 48,
параграф 6, първа алинея от ДЕС, предложение за преразглеждане на член 136 от
ДФЕС чрез добавяне на параграф, по силата на който държавите-членки, чиято парична
единица е еврото, могат да установят механизъм за стабилност, който да се задейства,
ако е абсолютно необходимо да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло, и в
който се посочва, че предоставянето на необходимата финансова помощ в рамките на
механизма ще бъде строго обвързано с условия. Едновременно с това Европейският
съвет прие заключения относно бъдещия механизъм за стабилност (точки 1—4).

(4)

Механизмът за стабилност ще предостави необходимото средство за действие при
ситуации, застрашаващи финансовата стабилност на еврозоната като цяло, подобни на
положението през 2010 г., като по този начин способства за запазването на
икономическата и финансова стабилност на самия Съюз. На заседанието си от
17 декември 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие, че тъй като механизмът е
разработен да гарантира финансовата стабилност на еврозоната като цяло, член 122,
параграф 2 от ДФЕС вече няма да е необходим за тази цел. Ето защо държавните и
правителствените ръководители постигнаха съгласие, че той не следва да се използва за
тази цел.

EUCO 33/10

vv
DQPG

3

BG

(5)

На 16 декември 2010 г. Европейският съвет реши да проведе консултация относно
предложението с Европейския парламент и Комисията, в съответствие с член 48,
параграф 6, втора алинея от ДЕС. Той реши да проведе консултация и с Европейската
централна банка. [На […дати…] Европейският парламент, Комисията и Европейската
централна банка приеха съответно становища по предложението.]

(6)

Изменението се отнася до разпоредба от третата част на ДФЕС и не разширява
областите на компетентност, предоставени на Съюза с Договорите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
В член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз се добавя следният
параграф:
„3.

Държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да установят механизъм за

стабилност, който да се задейства, ако е абсолютно необходимо да се гарантира стабилността
на еврозоната като цяло. Предоставянето на необходимата финансова помощ в рамките на
механизма ще бъде строго обвързано с условия.“.
Член 2
Държавите-членки незабавно уведомяват генералния секретар на Съвета за приключването
на процедурите за одобрение на настоящото решение съгласно своите конституционни
изисквания.
Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2013 г., при условие че са получени всички
уведомления, посочени в първата алинея, или, ако това условие не е изпълнено, на първия
ден от месеца, следващ този на получаването на последното от уведомленията, посочени в
първата алинея.
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Член 3
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в
За Европейския съвет
Председател

________________
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