LUONNOS:
EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS
annettu …,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä
jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 48 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Belgian hallituksen 16 päivänä joulukuuta 2010 Eurooppa-neuvostolle toimittaman
ehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan tarkistamiseksi,
[ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon1,]
[ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon2,]
[Euroopan keskuspankin lausunnon3 saatuaan]

1
2
3

Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
Lausunto annettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan 6 kohdan mukaisesti Eurooppaneuvosto voi Euroopan parlamenttia, komissiota ja eräissä tapauksissa Euroopan
keskuspankkia kuultuaan tehdä yksimielisesti päätöksen Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen (SEUT) kolmannen osan määräysten muuttamisesta kokonaan tai osittain.
Tällaisella päätöksellä ei voida lisätä perussopimuksissa unionille annettua toimivaltaa, ja sen
voimaantulon edellytyksenä on, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen myöhemmin valtiosääntönsä
asettamien vaatimusten mukaisesti.

(2)

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 28 ja 29 päivänä lokakuuta 2010 valtion- ja hallitusten
päämiehet olivat yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden on perustettava pysyvä
kriisinhallintamekanismi turvaamaan koko euroalueen rahoitusvakaus, ja kehottivat
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa aloittamaan Eurooppa-neuvoston jäsenten kanssa
neuvottelut asian edellyttämästä perussopimuksen vähäisestä muuttamisesta.

(3)

Belgian hallitus toimitti 16 päivänä joulukuuta 2010 SEU-sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaisesti ehdotuksen SEUT-sopimuksen 136 artiklan
tarkistamiseksi siten, että siihen lisätään kohta, jonka perusteella jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on
välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi, ja jonka mukaan mahdollisen
pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot.
Eurooppa-neuvosto antoi samalla päätelmät tulevasta vakausmekanismista (kohdat
1–4).

(4)

Vakausmekanismista saadaan tarvittava väline, jolla voidaan käsitellä sellaisia tapauksia,
joissa koko euroalueen rahoitusvakaus on uhattuna, kuten vuonna 2010 koettiin, ja auttaa näin
säilyttämään unionin taloudellinen vakaus ja rahoitusvakaus. Eurooppa-neuvosto oli
kokouksessaan 16 ja 17 päivänä joulukuuta 2010 yhtä mieltä siitä, että koska tämä mekanismi
on tarkoitettu turvamaan koko euroalueen rahoitusvakautta, SEUT-sopimuksen 122 artiklan
2 kohtaa ei enää tarvita tällaisiin tarkoituksiin. Valtion- ja hallitusten päämiehet olivat näin
ollen yhtä mieltä siitä, että sitä ei pitäisi käyttää tällaisiin tarkoituksiin.
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(5)

Eurooppa-neuvosto päätti 16 päivänä joulukuuta 2010 kuulla ehdotuksesta Euroopan
parlamenttia ja komissiota SEU-sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan
mukaisesti. Se päätti kuulla myös Euroopan keskuspankkia. [Euroopan parlamentti, komissio
ja Euroopan keskuspankki antoivat [… päivämäärät] kukin osaltaan lausunnon ehdotuksesta.]

(6)

Muutos koskee SEUT-sopimuksen kolmanteen osaan sisältyvää määräystä, eikä se lisää
perussopimuksissa unionille annettua toimivaltaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklaan kohta seuraavasti:

"3.

Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka

aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen
pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteerille viipymättä tämän päätöksen hyväksymistä
varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien
vaatimusten mukaisesti.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, jos kaikki ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on vastaanotettu, tai muussa tapauksessa viimeisen ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.
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3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty …,

Eurooppa-neuvoston puolesta,
Puheenjohtaja

________________
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