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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener i betragtning af EU’s særlige karakter som et overnationalt organ, den nuværende 

store indbyrdes afhængighed landene imellem og den ændrede magtbalance at EU bør 

spille en mere aktiv og fremtrædende rolle i den globale økonomiske styring ved at 

indtræde i internationale organer; understreger behovet for institutionelle reformer for at 

opnå en konsekvent EU-repræsentation og en stærk europæisk stemme i internationale 

finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer; 

2. mener, at EU som medlem af internationale fora skal fremme en reform af den 

internationale og økonomiske styring i henhold til sine principper, jf. navnlig artikel 2, 3 

og 6 i traktaten om Den Europæiske Union; 

3. opfordrer til, at EU indtræder i internationale fora, der regulerer og påvirker den 

internationale økonomi; mener dog, at EU bør afklare den retlige natur af de beslutninger, 

som træffes af de uformelle organer, der styrer den monetære union; 

4. understreger, at den økonomiske og finansielle krise, der begyndte i 2008, har 

understreget nødvendigheden af at styrke den økonomiske styring i verden og behovet for 

at oprette overnationale organer med interventionsbeføjelser og driftsregler med henblik 

på en øget samordning af de nationale beslutninger om den økonomiske politik; 

5. opfordrer til, at der etableres sammenhængende og mere strukturerede forudgående 

koordineringsmekanismer, således at der kan udformes en fælles EU-holdning, der mere 

effektivt fremmer EU's mål og politikker, jf. artikel 2, 3 og 6 i TEU og artikel 8, 9, 10, 11 

og 12 i TEUF, inden for de eksisterende internationale økonomiske fora i lyset af den 

betydelige indbyrdes afhængighed mellem økonomierne i verden, der er dikteret af den 

internationale handels betydning for verdensøkonomien; 

6. understreger, at der bør udvikles en samordnet EU-strategi inden for hver af disse 

finansielle, monetære og reguleringsmæssige institutioner og organer, så EU bliver i stand 

til at fastlægge en koordineret holdning og styrke sin indflydelse på beslutningsprocessen; 

7. understreger betydningen af én europæisk stemme i de internationale institutioner og 

organer og opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til en europæisk 

adfærdskodeks om gennemsigtighed og ansvarlighed, der kan fungere som rettesnor for 

europæiske repræsentanter i internationale organisationer, og som bygger på bedste 

praksis; mener, at denne adfærdskodeks med tiden kunne blive et foregangseksempel for 

internationale institutioner og organer, når de udarbejder deres egen adfærdskodeks; 

8. minder om, at "princippet om loyalt samarbejde", jf. artikel 4, stk. 3, i TEU, bør 

overholdes fuldt ud i disse institutioner, hvor både EU og dens medlemsstater er 

repræsenteret, og at medlemsstaterne bør "afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der 

kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare"; 

9. går ind for, at EU skal fremme en samlet og inklusiv europæisk tilgang med henblik på at 
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sikre, at dens politikker og tiltag er konsekvente, effektive og kontinuerlige, og at der 

tages hensyn til de medlemsstaternes interesser og input, der ikke er repræsenteret i disse 

institutioner eller organer, når der fastlægges en fælles holdning; 

10. mener, at denne fælles og inklusive europæiske tilgang bedre kan realiseres gennem en 

regelmæssig og formel "finansiel dialog", som tilrettelægges i Europa-Parlamentets regi, 

så der kan fastlægges retningslinjer for vedtagelsen af EU's holdning forud for vigtige 

internationale forhandlinger, og at det bør sikres, at denne holdning er kendt og følges op; 

mener, at EU-institutionerne, medlemsstaterne og i givet fald lederne af de berørte 

internationale organisationer bør indbydes til at deltage i dialogen, hvis hyppighed og 

format (offentlig eller for lukkede døre) skal fastlægges alt efter omstændighederne; 

11. mener, at denne dialog kunne tjene til at fastlægge forhandlingsmandatet på områder, hvor 

Europa-Parlamentet er medlovgiver sammen med Rådet, og fastlægge en fælles EU-

holdning omkring lovgivning, der er vedtaget med flertalsafstemning, samt forhindre 

manglende sammenhæng med lovgivning, som er under behandling; 

12. opfordrer EU til gennem sine institutioner fuldt ud at overholde Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder såvel som de absolutte grænser for EU's indsats, 

der er fastsat i chartret, på alle områder – herunder det økonomiske - som kan få alvorlige 

konsekvenser for borgernes liv; 

13. minder om, at EU bør søge fuldgyldigt medlemskab af internationale økonomiske og 

finansielle institutioner, hvis det ikke allerede er sket, og hvis det er hensigtsmæssigt 

(f.eks. af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Den 

Internationale Valutafond (IMF)); opfordrer de relevante internationale økonomiske og 

finansielle institutioner til at foretage de vedtægtsmæssige ændringer, som eventuelt er 

nødvendige for EU's fulde deltagelse; 

14. mener, at der i fremtiden under behørig hensyntagen til fordelingen af kompetencer 

mellem EU og medlemsstaterne og de fremskridt, der er gjort i retning af en uddybning af 

Den Økonomiske og Monetære Union, bør sikres en fælles ekstern repræsentation af EU 

og euroområdet i IMF og andre internationale økonomiske fora, så det bliver muligt for 

EU at udnytte sit potentiale fuldt ud, lette realiseringen af sine mål, beskytte sine egne og 

alle medlemsstaternes interesser og øge sin relevans og indflydelse i den globale 

økonomiske og finansielle struktur; mener, at det er absolut nødvendigt, at denne fælles 

repræsentation begynder med fremskridt hen imod en fælles repræsentation af 

euroområdet i IMF, uden at det berører etablering af en fælles repræsentation, som 

omfatter hele EU, på længere sigt; 

15. understreger, at der er behov for en reel reform af EU's politikker for at undgå intern 

økonomisk og social uligevægt mellem medlemsstaterne og muliggøre omstrukturering af 

statsgæld; 

16. beklager, at der mangler demokratisk ansvarlighed og åbenhed i forbindelse med 

beslutningsprocessen i de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner 

og organer og i forbindelse med EU's deltagelse i disse institutioners og organers arbejde;  

17. mener, at man bør overveje at give Rådets og Kommissionens repræsentationer én plads 

under G20-møderne, da de nuværende to særskilte pladser svækker EU's troværdighed 
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18. understreger, at det er nødvendigt at sikre fuld gennemsigtighed, demokratisk kontrol og 

legitimitet i Unionens deltagelse i eksisterende økonomiske og finansielle institutioner; 

19. understreger, at Unionens repræsentanter skal kunne varetage det roterende G20-

formandskab; 

20. slår til lyd for, at EU sikrer fuld gennemsigtighed omkring lobbyvirksomhed i forbindelse 

med forhandlinger mellem EU's institutioner og disse internationale institutioner; 

21. mener, at Parlamentet bør holdes behørigt og regelmæssigt informeret om Unionens 

aktiviteter og holdninger inden for eksisterende økonomiske og finansielle institutioner; 

mener, at Parlamentet bør have ret til at afgive udtalelse og spille en tilsynsrolle i 

forbindelse med EU-repræsentanternes virksomhed i disse institutioner for at garantere 

ansvarlighed og styrke den demokratiske legitimitet; 

22. opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan samles forud for de officielle 

møder i de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer, og 

som kan give Europa-Parlamentet mulighed for at give udtryk for sin holdning om 

forhold, der vil blive drøftet på de kommende møder; mener, at der bør skabes en 

mekanisme, hvorved der tages hensyn til Parlamentets udtalelser i sådanne sager; 

23. understreger, at Parlamentet bør have adgang til de relevante dokumenter fra de 

økonomiske og finansielle institutioner, at en passende, åben, regelmæssig og effektiv 

indberetningsmekanisme bør udvikles, og at EU-deltagere systematisk bør give feedback 

til Parlamentet om de beslutninger, der træffes i disse fora; 

24. er af den opfattelse, at EU bør spille en førende og mere aktiv rolle i indsatsen for at 

reformere de internationale økonomiske og finansielle institutioner med henblik på at gøre 

deres funktionsmåde mere demokratisk, gennemskuelig og ansvarlig og dermed bringe 

dem tættere på borgerne. 

25. mener, at EU i alle internationale økonomiske forummer bør forsvare samordning og 

styrkelse af den økonomiske styring i verden, den europæiske samfundsmodel, 

skattesamarbejde og en bæredygtig virksomhedskultur. 
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