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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 

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

1. minder om, at euroen – selv om den stadig er en ung valuta, og til trods for at den har 

gennemlevet en alvorlig krise i de senere år – er solidt etableret som en global 

reservevaluta; 

2. mener, at krisen øgede behovet for forbedringer af den økonomiske styring i EU, og at 

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) skal fuldstændiggøres gradvist, idet man 

følger en klar og forudsigelig samlet køreplan; 

3. minder om, at 26 medlemsstater har givet tilsagn om at tilslutte sig euroområdet, og at 

euroen er anerkendt i traktaterne som Den Økonomiske og Monetære Unions valuta 

(artikel 3, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU));  

4. mener, at det er nødvendigt at opbygge en budgetmæssig kapacitet inden for euroområdet 

for at fuldstændiggøre ØMU'en, og at det er hensigtsmæssigt at skabe en budgetmæssig 

kapacitet, om end begrænset, inden for de nuværende traktatfæstede rammer; 

5. noterer sig de forskellige forslag til en budgetmæssig kapacitet, med forskellige 

udformninger og tildeling af forskellige funktioner, med henblik på at fremme 

euroområdets økonomiske og sociale konvergens og bæredygtige strukturelle reformer, 

forbedre euroområdets konkurrenceevne og modstandsdygtighed og/eller hjælpe med at 

absorbere asymmetriske chokvirkninger; påpeger, at nogle af mulighederne kan lade sig 

gøre under de nuværende traktater, navnlig ved hjælp af artikel 136, 175 og 352 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); 

6. minder om, at en sådan kapacitet bør indgå i EU-budgettet, jf. artikel 310, stk. 1, i TEUF, 

og finansieres ved hjælp af egne indtægter og bør overholde bestemmelserne i artikel 310, 

stk. 4, og artikel 312, stk. 1, i TEUF, men med mulighed for at opføre de tilsvarende 

bevillinger ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme (FFR); 

7. påpeger, at det i medfør af artikel 311 i TEUF er muligt at hæve lofterne for egne 

indtægter og indføre nye kategorier af egne indtægter (selv om de kun hæves af et 

begrænset antal medlemsstater); bemærker, at anvendelse af muligheden under 

finansforordningens1 artikel 21 for at anvende visse indtægter til finansiering af bestemte 

former for udgifter ikke tilsidesætter princippet om bruttoopgørelse; 

8. understreger, at EU-budgettet også giver garantier for specifikke lånetransaktioner, og at 

adskillige instrumenter, f.eks. EFSM og EGF, gør det muligt at mobilisere midler ud over 

udgiftslofterne i FFR; 

9. påpeger, at der kan etableres en budgetmæssig kapacitet på grundlag af de nuværende 

traktater, hvis den sigter mod at tilvejebringe betingede incitamenter til strukturreformer, 

om nødvendigt gennem forstærket samarbejde; bemærker, at artikel 121, stk. 6, og artikel 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) 

nr. 1605/2002. 
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136 i TEUF ville tilvejebringe det behørige retsgrundlag for en sådan mekanisme; 

bemærker dog, at det ville være nødvendigt at anvende artikel 352 i TEUF, hvis målene 

for den finanspolitiske kapacitet var bredere og mere ambitiøse; 

10. påpeger, at hvis substansen i traktaten om oprettelse af den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) inkluderes i EU's retlige rammer, som Parlamentet tidligere 

har opfordret til, ville det gøre det muligt at tilføre mekanismen demokratisk ansvarlighed 

og større legitimitet og derved at fremme ØMU'ens institutionelle konsolidering; 

11. gentager nødvendigheden af demokratisk legitimitet, klarhed og ansvarlighed, som kan 

sikres gennem anvendelse af fællesskabsmetoden, hvilket indebærer anvendelse af den 

almindelige lovgivningsprocedure som fastsat i artikel 289 i TEUF og fuld inddragelse af 

Parlamentet i udformningen, gennemførelsen og kontrollen af en budgetmæssig kapacitet; 

foreslår endvidere, at Kommissionens næstformand med ansvar for euroen bør være 

formand for Eurogruppen og bør gives vidtrækkende beføjelser over ØMU'en; 

12. er af den opfattelse, at det, efterhånden som processen med at opbygge en egentlig ØMU 

skrider frem, bør overvejes at oprette et euroområde-finansministerium, navnlig med 

henblik på fælles beslutningstagning, overvågning og forvaltning af euroområdets 

budgetmæssige kapacitet og politikker, der specifikt vedrører valutaområdet (især med 

henblik på at styrke konkurrenceevnen, økonomisk integration og konvergens); 

13. minder om, at protokollerne om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet og om de nationale parlamenters rolle giver gode muligheder 

for, at de nationale parlamenter kan inddrages i denne henseende, og for at udnyttet det 

fulde potentiale i de instrumenter, der er fastsat i artikel 13 i traktaten om stabilitet, 

samordning og styring under Den Økonomiske og Monetære Union samt i afsnit II i 

protokol nr. 1; anfører, at ansvaret skal tildeles på det niveau, hvor beslutningerne træffes 

eller gennemføres, således at de nationale parlamenter kontrollerer de nationale 

regeringer, og Europa-Parlamentet kontrollerer de udøvende EU-myndigheder; mener, at 

den krævede øgede ansvarlighed og ejerskabet i beslutningsprocessen kun kan sikres på 

denne måde; 

14. understreger, at anvendelsen af egne indtægter, som specifikt var knyttet til euroområdet, 

ville sikre den nødvendige klarhed, gennemsigtighed og demokratiske legitimitet for så 

vidt angår kontrol og ansvarlighed, eftersom disse midler ville blive genereret og 

kontrolleret på EU-plan; 

15. opfordrer indtrængende til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter bliver 

tildelt en stærkere rolle i den nye ramme for økonomisk styring med henblik på at styrke 

den demokratiske ansvarlighed; 

16. mener, at medlemsstater uden for euroområdet bør inddrages, hvis de ønsker det, om end 

på en differentieret måde og alt efter udformningen af den budgetmæssige kapacitet; 

17. anser det for afgørende at skelne imellem drøftelser vedrørende politikker for euroområdet 

og den dermed forbundne beslutningstagning; mener, at der skal findes metoder, som gør 

det muligt for medlemsstater, der er opsat på at tiltræde euroområdet, at deltage i 

drøftelser vedrørende euroområdet, hvis de ønsker det, men at det imidlertid kun er 

medlemsstater, som er medlemmer af euroområdet, og som bidrager til redningsfondene 
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og den budgetmæssige kapacitet, der bør have mulighed for at stemme om disse 

beslutninger; 

18. mener, at det vil være afgørende med en klart defineret rolle for Den Europæiske Unions 

Domstol for at sikre retfærdighed og effektivitet i forbindelse med implementeringen af de 

nye rammer. 
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