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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0123/2019

Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av 
Europeiska valutafonden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska 
valutafonden (COM(2017)0827),– med beaktande av Europeiska regionkommitténs 
yttrande av den 5 juli 2018 om förslag till reform av Ekonomiska och monetära unionen 
(EMU),

– med beaktande av skrivelsen av den 25 juni 2018 från Eurogruppens ordförande till 
Europeiska rådets ordförande om att ytterligare fördjupa EMU, och uttalandet från 
eurotoppmötet den 29 juni 2018 om reformen av den europeiska stabilitetsmekanismen,

– med beaktande av Eurogruppens rapport till ledarna om fördjupningen av EMU av den 
4 december 2018,

– med beaktande av uttalandet från eurotoppmötet den 14 december 2018,

– med beaktande av den gemensamma ståndpunkten om det framtida samarbetet mellan 
kommissionen och ESM av den 14 november 2018,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken (ECB) av den 11 april 2018 
om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden1,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande nr 2/2018 av den 18 september 
2018 om överväganden om revision och ansvarsskyldighet när det gäller förslaget av 
den 6 december 2017 om att inrätta en europeisk valutafond inom unionens rättsliga 
ram,

– med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

1 EUT C 220, 25.6.2018, s. 2.
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– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av interimsbetänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi 
och valutafrågor och yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för 
konstitutionella frågor (A8-0087/2019), och av följande skäl:

A. Införandet av euron är ett av unionens mest ambitiösa och utmanande projekt.

B. Den finansiella och ekonomiska krisen har avslöjat de politiska svagheterna i eurons 
arkitektur.

C. Starka och stabila valutor är av största vikt för EU som helhet.

D. Inrättandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) var en reaktion på krisen i 
EMU.

E. Inrättande av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och ESM har 
ändrat EMU:s politiska och ekonomiska karaktär.

F. ESM har en mellanstatlig karaktär som framhäver medlemsstaternas 
beslutsbefogenheter.

G. Den pågående debatten om Europas framtid och EMU har framhävt skillnaderna i 
politiska åsikter bland medlemsstaterna om den långsiktiga framtiden för ESM.

1. Europaparlamentet förkastar förslaget till förordning.

2. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag till rådets förordning av den 
6 december 2017 om inrättande av Europeiska valutafonden är ett egennyttigt bidrag 
från kommissionen till den pågående debatten om fördjupningen av EMU och reformen 
av ESM.

3. Europaparlamentet understryker att införlivandet av ESM i EU:s rättsliga ram saknar 
rättslig grund. Parlamentet betonar därför att det inte finns något alternativ till 
ESM:s mellanstatliga karaktär. Parlamentet motsätter sig därför att ESM integreras i 
unionsrätten. Parlamentet avvisar idéen om att utveckla ESM till en europeisk 
valutafond.

4. Europaparlamentet påminner om de nationella parlamentens finanspolitiska och 
demokratiska tillsynsbefogenheter. Parlamentet anser att de nationella parlamenten bör 
ha rätt att få information om ESM:s verksamhet och rätt att inleda en dialog med den 
verkställande direktören för det reformerade ESM.

5. Europaparlamentet begär att man omedelbart sätter stopp för utnyttjandet av ESM för 
ytterligare så kallade program för ekonomiskt stöd. Parlamentet motsätter sig 
ESM:s inblandning i medlemsstaternas inre angelägenheter och i deras ekonomiska 
politik. Parlamentet begär att ESM ska avskaffas inom den närmaste framtiden.



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

SV Förenade i mångfalden SV

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden 
för Europeiska rådet, kommissionen, rådet, Eurogruppen, Europeiska centralbanken, 
Europeiska stabilitetsmekanismens verkställande direktör samt till medlemsstaternas 
regeringar och parlament.

Or. en


