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6.3.2019 A8-0087/25

Predlog spremembe 25
Marco Valli, Jörg Meuthen, Bernard Monot
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A8-0087/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega 
denarnega sklada

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada 
(COM(2017)0827),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z dne 5. julija 2018 o predlogih za 
reformo ekonomske in monetarne unije (EMU),

– ob upoštevanju pisma predsednika Euroskupine predsedniku Evropskega sveta z dne 
25. junija 2018 o nadaljnjem poglabljanju EMU in izjave z vrha držav euroobmočja z 
dne 29. junija 2018 o reformi evropskega mehanizma za stabilnost,

– ob upoštevanju poročila Euroskupine voditeljem o poglabljanju EMU z dne 
4. decembra 2018,

– ob upoštevanju izjave z vrha držav euroobmočja z dne 14. decembra 2018,

– ob upoštevanju skupnega stališča o prihodnjem sodelovanju med Komisijo in 
evropskim mehanizmom za stabilnost z dne 14. novembra 2018,

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (ECB) z dne 11. aprila 2018 o 
predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada1,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 2/2018 z dne 18. septembra 
2018 o reviziji in odgovornosti v zvezi s predlogom z dne 6. decembra 2017 za 
ustanovitev Evropskega denarnega sklada v pravnem okviru Unije,

– ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in 

1 UL C 220, 25.6.2018, str. 2.
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monetarne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve ter mnenj Odbora za proračunski nadzor in Odbora za ustavne zadeve 
(A8-0087/2019),

A. ker je uvedba evra eden od najbolj ambicioznih in zahtevnih projektov Unije;

B. ker je finančna in gospodarska kriza razkrila politične slabosti strukture evra;

C. ker so močne in stabilne valute bistvene za države članice EU;

D. ker je bila vzpostavitev evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) odziv na krizo 
ekonomske in monetarne unije;

E. ker je vzpostavitev evropskega instrumenta za finančno stabilnost in evropskega 
mehanizma za stabilnost spremenila politični in gospodarski značaj ekonomske in 
monetarne unije;

F. ker medvladna narava evropskega mehanizma za stabilnost poudarja pristojnost držav 
članic za sprejemanje odločitev;

G. ker je sedanja razprava o prihodnosti Evrope ter ekonomske in monetarne unije 
izpostavila različna politična stališča držav članic o dolgoročni prihodnosti evropskega 
mehanizma za stabilnost;

1. zavrne predlog;

2. meni, da je predlog Komisije z dne 6. decembra 2017 za uredbo Sveta o ustanovitvi 
Evropskega denarnega sklada prispevek k sedanji razpravi o poglabljanju ekonomske in 
monetarne unije in reformi evropskega mehanizma za stabilnost, ki služi lastnim 
interesom Komisije;

3. poudarja, da vključitev evropskega mehanizma za stabilnost v pravni okvir EU nima 
pravne podlage; zato poudarja, da ni alternative medvladni naravi evropskega 
mehanizma za stabilnost; tako zavrača vključitev evropskega mehanizma za stabilnost v 
pravo Unije in zavrača zamisel o razvoju evropskega mehanizma za stabilnost v 
evropski denarni sklad;

4. opozarja, da so nacionalni parlamenti pristojni za fiskalni in demokratični nadzor; meni, 
da bi morali imeti nacionalni parlamenti pravico, da pridobijo informacije o dejavnostih 
evropskega mehanizma za stabilnost in vzpostavijo dialog z izvršnim direktorjem 
reformiranega evropskega mehanizma za stabilnost;

5. poziva k takojšnjemu moratoriju za aktiviranje evropskega mehanizma za stabilnost za 
nadaljnje programe tako imenovane finančne pomoči; zavrača vključitev evropskega 
mehanizma za stabilnost v notranje zadeve držav članic in njihovo ekonomsko politiko; 
poziva k odpravi evropskega mehanizma za stabilnost v bližnji prihodnosti;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
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Komisiji, Svetu, Evroskupini in ECB, izvršnemu direktorju evropskega mehanizma 
stabilnosti ter vladam in parlamentom držav članic.

Or. en


