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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. Punkt J a (nyt)
der henviser til, at institutionerne skal forberede sig på et eventuelt behov for at ændre 
traktaterne,

2. Punkt J b (nyt)
der henviser til, at artikel 48 i TEU giver Europa-Parlamentet beføjelse til at forelægge forslag 
til revision af traktaterne,

3. Stk. 2 a (nyt)
anmoder Kommissionen om, foruden at træffe foranstaltninger, der kan og skal træffes hurtigt 
inden for rammerne af de eksisterende traktater, at indlede overvejelser vedrørende de 
institutionelle udviklinger, der kan vise sig at være nødvendige for oprettelsen af en 
sammenhængende, effektiv økonomisk forvaltning,

4. Stk. 3 a (nyt)
anmoder sit kompetente udvalg om at aflægge rapport om de forfatningsmæssige aspekter, der 
er forbundet med oprettelsen af en økonomisk forvaltning, som er nødvendig for Den 
Monetære Unions tilfredsstillende funktion og levedygtighed, hvor der fuldt ud tages hensyn 
til de beslutninger, der vil blive truffet som følge af arbejdet i Det Europæiske Råds Task 
Force om Økonomisk Styring,

– at optage følgende henstilling i bilaget til forslaget til beslutning:

Henstilling 8 a (ny): Overveje de institutionelle udviklinger, der er nødvendige for en 
sammenhængende, effektiv økonomisk forvaltning

Sideløbende med de foranstaltninger, der kan og skal træffes så hurtigt som muligt 
inden for den nuværende institutionelle ramme, påbegynde overvejelser, der skal afgrænse 
denne ramme og fastlægge retningen for en reform af traktaterne, der muliggør etableringen 
af mekanismer og strukturer, der er nødvendige for en sammenhængende og effektiv 
økonomisk forvaltning og en reel makroøkonomisk konvergens mellem euroområdets 
medlemsstater og EU generelt.

Henstilling 8 b (ny): Overveje en ny interparlamentarisk praksis for en 
sammenhængende, effektiv økonomisk forvaltning

Der er behov for at sikre en bedre koordinering af Europa-Parlamentets arbejde, hvis 
budgetmæssige beføjelser er blevet udvidet ligesom de nationale parlamenters beføjelser.
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