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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager:

1. glæder sig over forslaget om at integrere den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) i 
EU's retsorden; minder om, at en sådan integration skal ledsages af passende demokratisk 
ansvarlighed; bemærker, at kun en sådan integration vil sikre, at ESM forvaltes i 
overensstemmelse med fællesskabsmetoden, give mulighed for sammenhæng i de 
finanspolitiske regler og forpligtelser, lette samordningen af finanspolitikken og den 
økonomiske politik og øge den demokratiske legitimitet og ansvarlighed via Europa-
Parlamentet; minder om, at beføjelserne for EM's efterfølger på ingen måde bør erstatte, 
duplikere eller overlappe den normale makroøkonomiske og finanspolitiske overvågning, 
der er fastsat i EU's finansielle regler og bestemmelser, og som fortsat skal henhøre under 
Kommissionens enekompetence, idet uafhængigheden af EM's efterfølger samtidig 
respekteres;

2. bemærker, at de funktioner, der skal varetages af efterfølgeren til ESM, henhører under 
den økonomiske politik, og at navnet "Den Europæiske Monetære Fond" (EMF) derfor 
kan være vildledende; bemærker endvidere, at efterfølgeren til ESM vil udføre opgaver, 
som er mere vidtrækkende end ren tilbagebetaling; bemærker, at Den Europæiske 
Centralbank (ECB) i sin udtalelse foreslog, at efterfølgeren til ESM skulle bevare navnet 
"ESM"; bemærker, at forkortelsen ESF indebærer en risiko for forveksling af en fremtidig 
europæisk stabilitetsfond med Den Europæiske Socialfond; opfordrer i lyset af 
ovenstående til, at konsekvenserne af valget af navnet til efterfølgeren til den europæiske 
stabilitetsmekanisme vurderes grundigt, inden der træffes afgørelse herom;

3. minder om, at Unionens monetære politik henhører under EDB's enekompetence;

4. mener under hensyntagen til hele EU's og euroområdets institutionelle struktur, at Den 
Internationale Valutafonds (IMF's) system ikke bør overføres direkte og ukritisk til EU's 
retlige ramme;

5. minder om, at Kommissionens forslag indeholder bestemmelser om oprettelse af 
efterfølgeren til ESM som et EU-organ, hvilket indebærer, at ESM skal stå til ansvar over 
for Europa-Parlamentet og Rådet og vil være underlagt EU-Domstolens kontrol; noterer 
sig de foreslåede bestemmelser om ansvarligheden for den fremtidige efterfølger til ESM;

6. mener, at den relevante ansvarlighedsramme for den fremtidige efterfølger til ESM bør 
henvise til økonomisk styring som helhed; minder om Europa-Parlamentets anmodning 
om en interinstitutionel ordning på dette område;

7. mener, at en eventuel aftale om en midlertidig ordning mellem Europa-Parlamentet og 
efterfølgeren til ESM ville sende et signal, som ville øge sidstnævntes autonomi, mens det 
er Europa-Parlamentets faste overbevisning, at efterfølgeren til ESM – som foreslået af 
Kommissionen – bør integreres i traktaten og i EU's retsorden;

8. anmoder om, at Europa-Parlamentet omgående og på passende vis underrettes om de 
afgørelser, som efterfølgeren til ESM har truffet, og som Rådet har godkendt; opfordrer 
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indtrængende den kommende administrerende direktør for efterfølgeren til ESM til at 
iværksætte en gennemsigtig og regelmæssig dialog med Europa-Parlamentets Økonomi-
og Valutaudvalg;

9. understreger, at fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger er en forudsætning for 
behørig ansvarlighed; insisterer derfor på, at den højeste standard for gennemsigtighed og 
ansvarlighed skal fastlægges i den fremtidige interinstitutionelle aftale mellem 
efterfølgeren til ESM og Europa-Parlamentet om EM's efterfølgers afgørelser, baggrunden 
for sådanne afgørelser, adgang til EM's efterfølgers dokumenter og referaterne af dens 
drøftelser;

10. understreger, at der er behov for demokratisk ansvarlighed hvad angår den fremtidige 
bestyrelse for EM's efterfølger; beklager, at der mangler et institutionelt element i den 
foreslåede udvælgelsesprocedure for bestyrelsesmedlemmerne, og mener, at Europa-
Parlamentet og Det Europæiske Råd skal inddrages i afgørelsen om udnævnelse af 
bestyrelsesmedlemmerne;

11. anmoder om, at Den Europæiske Revisionsret bliver tildelt en klar og formel rolle i 
dechargeproceduren for efterfølgeren til ESM, og at de dertil knyttede beretninger bliver 
behandlet af Europa-Parlamentet;

12. opfordrer til, at der gøres en indsats for at sikre en ligelig repræsentation af kønnene i 
sammensætningen af forvaltningsorganerne for efterfølgeren til ESM og i den endelige 
liste over kandidater til stillingen som administrerende direktør;

13. forstår, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne bliver inddraget i de 
beslutningsprocesser, der har indvirkning på skatteressourcerne; understreger imidlertid, 
at efterfølgeren til ESM er et krisestyringsinstrument og derfor bør være i stand til at 
handle hurtigt; opfordrer til, at der findes den rette balance mellem på den ene side at sikre 
demokratisk kontrol med efterfølgeren til ESM og dennes ansvarlighed over for de 
deltagende medlemsstater og på den anden side behovet for at gøre det muligt at træffe de 
nødvendige foranstaltninger hurtigt; anerkender de nationale parlamenters 
budgetbeføjelser og noterer sig de bestemmelser, der sikrer gennemsigtighed i 
efterfølgeren til ESM og dennes ansvarlighed over for ESM-medlemmernes og de andre 
deltagende medlemsstaters nationale parlamenter; 

14. opfordrer derfor til, at der iværksættes en meningsfuld ESM-reform på kort sigt ved hjælp 
af en revision af ESM-traktaten, uden at dette er til hinder for en mere ambitiøs udvikling i 
fremtiden; bemærker, at en sådan reform bør fokusere på at styrke ØMU'en og forbedre 
beslutningsproceduren, navnlig i hastende situationer;

15. bemærker, at både medtagelsen af ESM og indførelsen af dens efterfølger ændrer EU's 
institutionelle struktur; mener derfor, at dette anliggende bør indgå i de bredere drøftelser 
om en mulig fremtidig revision af traktaterne.



AD\1174341DA.docx 5/6 PE631.802v02-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

Referencer 2017/0333R(APP)

Korresponderende udvalg BUDG ECON

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO
13.9.2018

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Danuta Maria Hübner
24.9.2018

Behandling i udvalg 6.12.2018

Dato for vedtagelse 22.1.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

15
4
3

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González 
Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain 
Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, 
Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, 
Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 
Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa



PE631.802v02-00 6/6 AD\1174341DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

15 +

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, 
Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4 -

ECR Ashley Fox

ENF Gerolf Annemans

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3 0

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE Markus Pieper

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1174341DA.docx

