
Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez * 

P6_TA(2009)0324 

Az Európai Parlament 2009.április 24-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok fizetési mérlegéhez 
középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet 
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 

2009/0053(CNS)) 

(2010/C 184 E/84) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0169), 

— tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0134/2009), 

— tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létre
hozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), valamint a tagállamok fizetési 
mérlegének középtávú pénzügyi támogatását nyújtó egységes rendszerről szóló 2001. szeptember 6-i 
parlamenti álláspontra ( 2 ), 

— tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létre
hozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. november 20-i álláspontjára ( 3 ), 
valamint a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról 
szóló, ugyanezen a napon elfogadott állásfoglalására ( 4 ), 

— tekintettel az Európai Központi Banknak a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támoga
tási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosítására irányuló tanácsi 
rendeletről szóló, 2009. április 20-i véleményére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. és 134. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0268/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében; 

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 1 
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 3 pont 
332/2002/EK rendelet 

3 a cikk 

A Bizottság és az érintett tagállam egyetértési megállapodást köt 
egymással, amelyben rögzítik a Tanács által megállapított felté
teleket. 

A Bizottság és az érintett tagállam egyetértési megállapodást köt 
egymással, amelyben rögzítik a Tanács által megállapított felté
teleket. A Bizottság az egyetértési megállapodásról tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

Módosítás 2 
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 4 pont 
332/2002/EK rendelet 

5 cikk 

1. A Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz ahhoz, 
hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rend
szeres időszakonként ellenőrizze, hogy a közösségi támoga
tásban részesülő tagállam gazdaságpolitikája összhangban áll-e 
a kiigazítási programmal és a Tanács által a 3. cikk szerint 
megállapított bármely más feltétellel. E célból a tagállamok 
minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsá
tanak, és teljes mértékben együttműködnek a Bizottsággal. Az 
ilyen ellenőrzés megállapításai alapján a Bizottság határoz a hitel 
további részleteinek felszabadításáról, miután a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság kinyilvánította véleményét. 

1. A Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz ahhoz, 
hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rend
szeres időszakonként ellenőrizze, hogy a közösségi támoga
tásban részesülő tagállam gazdaságpolitikája összhangban áll-e 
a kiigazítási programmal és a Tanács által a 3. cikk, valamint a 
3a. cikkben említett egyetértési megállapodás szerint megálla
pított bármely más feltétellel. E célból a tagállamok minden 
szükséges információt az Európai Parlament és a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak, és ez utóbbival teljes mértékben 
együttműködnek. Az ilyen ellenőrzés megállapításai alapján a 
Bizottság határoz a hitel további részleteinek felszabadításáról, 
miután a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kinyilvánította véle
ményét. 

Az eredeti gazdaságpolitikai feltételek bármely módosításáról a 
Tanács határoz. 

2. Az eredeti gazdaságpolitikai feltételek bármely módosítá
sáról a Tanács a Közösség fő gazdasági célkitűzéseivel össz
hangban határoz. 

Módosítás 3 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 6 a pont (új) 
332/2002/EK rendelet 

10 cikk 

(6a) Az 10. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„10. cikk 

A Tanács a Bizottság jelentése alapján és azt követően, 
hogy konzultált az Európai Parlamenttel, valamint a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményt nyilvánított, 
kétévenként megvizsgálja, hogy a létrehozott mecha
nizmus változatlanul megfelel-e elveiben, konstrukció
jában és mértékét tekintve a létrehozásához vezető szük
ségletnek.”
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