
AM\1178951DA.docx PE635.412v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6.3.2019 A8-0087/25

Ændringsforslag 25
Marco Valli, Jörg Meuthen, Bernard Monot
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
(2017/0333R(APP))

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 3) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0087/2019

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den 
Europæiske Monetære Fond

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske 
Monetære Fond (COM(2017)0827),– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 5. 
juli 2018 om forslagene til reform af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU),

– der henviser til skrivelse fra formanden for Eurogruppen til formanden for Det 
Europæiske Råd af 25. juni 2018 om en yderligere uddybning af ØMU og til 
erklæringen fra eurotopmødet af 29. juni 2018 om en reform af den europæiske 
stabilitetsmekanisme,

– der henviser til Eurogruppens rapport til stats- og regeringscheferne af 4. december 
2018 om uddybning af ØMU,

– der henviser til erklæringen fra euro-topmødet af 14. december 2018,

– der henviser til den fælles holdning om fremtidigt samarbejde mellem Europa-
Kommissionen og ESM af 14. november 2018,

– der henviser til Den Europæiske Centralbanks (ECB) udtalelse af 11. april 2018 om 
forslag til forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond1,

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 2/2018 af 18. september 
2018 om revisions- og ansvarlighedsovervejelser vedrørende forslaget af 6. december 
2017 om oprettelse af en europæisk monetær fond inden for EU's retlige ramme,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og 

1 EUT C 220 af 25.6.2018, s. 2.
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Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til interimsbetænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget 
og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A8-0087/2019),

A. der henviser til, at indførelsen af euroen er et af EU's mest ambitiøse og udfordrende 
projekter;

B. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise har afsløret de politiske 
svagheder ved euroens arkitektur;

C. der henviser til, at stærke og stabile valutaer er afgørende for Euroområdets medlemmer 
og for EU som helhed;

D. der henviser til, at oprettelsen af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) var en 
reaktion på ØMU'ens krise;

E. der henviser til, at oprettelsen af den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) og 
ESM har ændret ØMU'ens politiske og økonomiske karakter;

F. der henviser til, at ESM's mellemstatslige karakter understreger medlemsstaternes 
beslutningsbeføjelser;

G. der henviser til, at den igangværende debat om Europas fremtid og ØMU'en har 
fremhævet forskellige politiske holdninger blandt medlemsstaterne om ESM's fremtid 
på lang sigt;

1. forkaster forslaget;

2. anser Kommissionens forslag af 6. december 2017 til Rådets forordning om oprettelse 
af Den Europæiske Monetære Fond og for at være et nyttigt bidrag fra Kommissionen 
til den igangværende debat om uddybningen af ØMU'en og ESM-reformen;

3. understreger, at indarbejdelsen af ESM i EU's retlige ramme mangler et retsgrundlag; 
understreger derfor, at der ikke er noget alternativ til ESM's mellemstatslige karakter; 
modsætter sig derfor, at ESM integreres i EU-retten; afviser ideen om at udvikle ESM 
til en europæisk valutafond;

4. minder om de nationale parlamenters finanspolitiske og demokratiske tilsynsbeføjelser; 
er af den opfattelse, at de nationale parlamenter bør have ret til at indhente oplysninger 
om EMF's aktiviteter og indlede en dialog med direktøren for EMF;

5. opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for aktivering af ESM for yderligere 
programmer om såkaldt finansiel bistand; afviser ESM's deltagelse i medlemsstaternes 
indre anliggender og deres økonomiske politik; opfordrer til afskaffelse af ESM i den 
nærmeste fremtid;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
Kommissionen, Rådet, Eurogruppen, Den Europæiske Centralbank, den 
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administrerende direktør for Den Europæiske Stabilitetsmekanisme og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Or. en


