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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken roept de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken op om de volgende suggesties op te nemen in de ontwerpresolutie:

1. overweegt dat door de erkenning van de Europese Centrale Bank (ECB) als Europese 
instelling de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement en in het bijzonder die van 
de Commissie economische en monetaire zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; is 
tevens van oordeel dat de bijdrage van het Europees Parlement aan de benoeming van 
leden van de ECB versterkt zou moeten worden; overweegt dat de rol van de ECB als 
beschermer van de financiële belangen van de Europese Unie zou moeten leiden tot een 
nauwe samenwerking tussen de commissies van het Parlement;

2. neemt kennis van de officiële erkenning van de Eurogroep en van haar leidende rol in het 
economische beleid van de eurozone; acht het dientengevolge noodzakelijk om informatie
uit te wisselen op initiatief van de voor economische en monetaire zaken bevoegde 
commissie; vraagt de Commissie naar de ontwikkeling ten aanzien van de middelen en 
onderzoek die deze wijziging met zich meebrengen; oordeelt tevens dat de invoering van 
een wettelijke grondslag voor het vaststellen van de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid in de Eurozone in artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) en de maatregelen ter versterking van de coördinatie en 
de bewaking van de begrotingsdiscipline van de lidstaten, de Commissie in staat moeten
stellen snel van deze wettelijke grondslag gebruik te maken ten einde een voorstel te doen 
om het Parlement ten volle te betrekken bij de vaststelling en tenuitvoerlegging van de 
procedure; oordeelt dat door de mogelijkheid van een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging en een gemeenschappelijk standpunt in de internationale financiële 
instellingen de bevoegde Commissie voor economische en monetaire zaken ten volle 
wordt betrokken bij de vertegenwoordiging van Europa. 

3. neemt in de eerste plaats kennis van de versterkte rol van de Commissie, die voortaan 
rechtstreeks de betrokken lidstaten kan wijzen op de non-conformiteit met de globale 
richtsnoeren van het economisch beleid of wanneer de goede werking van de economische 
en monetaire Unie gevaar loopt, en in de tweede plaats van de overgang naar de gewone 
wetgevingsprocedure voor het vaststellen van gedetailleerde regels inzake de procedure 
voor multilateraal toezicht, waardoor de economische coördinatie versterkt zou moeten 
worden;

4. is ingenomen met de aangebrachte wijzigingen in artikel 16 van het EG-verdrag, 
hernummerd tot artikel 14 in het VWEU, inzake diensten van algemeen economisch 
belang, met name de wettelijke grondslag voor het vaststellen van beginselen en 
voorwaarden voor de levering van deze diensten, evenals de vaststelling van een protocol 
inzake de diensten van algemeen belang; is tevens ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze diensten kunnen vaststellen; is niettemin van 
mening dat een voorstel van de Commissie voor een kaderrichtlijn op dit vlak 
noodzakelijk blijft;
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5. is ingenomen met de versterking van de rol van de nationale parlementen in het toezicht 
op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure; verbindt zich er echter toe, bij gebrek aan een specifieke 
raadpleging van de nationale vertegenwoordiging, om deze jaarlijks te voegen bij haar 
eigen beraadslagingen over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid;

6. stelt vast dat via de delegatieprocedure genomen besluiten als voorzien in artikel 290 van 
het VWEU aangepast zijn aan de financiële wetgeving; is ingenomen met het feit dat het 
toepassingsgebied en de duur van de aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden 
duidelijker zijn vastgesteld; benadrukt niettemin de specificiteiten, met name op het 
gebied van informatieverkeer tussen de verschillende instellingen en de transparantie van 
de Commissie inzake de ontwikkeling van wetgevingsmaatregelen, de Lamfalussy-
procedure en de noodzaak deze specificiteiten te handhaven.

7. maakt zich zorgen over de toevoeging aan artikel 57 van het EG-verdrag, in het VWEU 
hernummerd tot artikel 64, van een beslissingsprocedure krachtens welke de lidstaten bij 
unanimiteit beperkingen kunnen vaststellen aan het vrije verkeer van kapitaal vanuit of 
naar derde landen indien deze beperkingen strijdig zijn met de marktopenstelling;
overweegt dat deze nieuwe voorwaarde belemmerend werkt voor nieuwe Europese 
initiatieven op het gebied van de financiële markten die van wezenlijk belang zouden 
kunnen zijn voor handhaving van de financiële stabiliteit in Europa. 
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