
AD\829798EL.doc PE445.958v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

2010/2099(INI)

7.9.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση του 
πλαισίου σταθερότητας και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, 
ειδικότερα στην ευρωζώνη
(2010/2099(INI))

Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo

(Πρωτοβουλία – άρθρο 42 του Κανονισμού)



PE445.958v02-00 2/4 AD\829798EL.doc

EL

PA_NonLeg_art42



AD\829798EL.doc 3/4 PE445.958v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας: 

– να ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη
ανάγκη αναθεώρησης των συνθηκών,

2. Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο  48 (ΣΕΕ) παραχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 
αρμοδιότητα υποβολής σχεδίων αναθεώρησης των συνθηκών,

3. παράγραφος 2 α (νέα)
ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει, πέραν των μέτρων που μπορεί και πρέπει να 
ληφθούν το ταχύτερο στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών, προβληματισμό για τις 
θεσμικές αλλαγές που ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες για την υλοποίηση μιας 
συνεκτικής και αποτελεσματικής οικονομικής διακυβέρνησης,

4. παράγραφος 3 α (νέα)
ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να υποβάλει έκθεση για τα συνταγματικά ζητήματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή μιας οικονομικής διακυβέρνησης απαραίτητης  στην εύρυθμη 
λειτουργία και τη βιωσιμότητα της Νομισματικής Ένωσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
αποφάσεις που θα ληφθούν μετά τις εργασίες της επιχειρησιακής ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση,

– να ενσωματώσει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός του την ακόλουθη σύσταση:

Σύσταση 8 α (νέα): Προβληματισμός σχετικά με τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές για μια 
συνεκτική και αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση

Παράλληλα με τα μέτρα που μπορούν και πρέπει να ληφθούν το ταχύτερο δυνατό 
εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, να ξεκινήσει προβληματισμός για τον 
προσδιορισμό των ορίων αυτού του πλαισίου και να αναπτυχθούν ιδέες για μια αναθεώρηση 
των συνθηκών που θα επιτρέπει την εφαρμογή των απαραίτητων μηχανισμών και δομών για 
μια συνεκτική και αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση, καθώς και μια πραγματική 
μακροοικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και της ΕΕ 
γενικότερα.

Σύσταση 8 β (νέα): Προβληματισμός σχετικά με μια νέα διακοινοβουλευτική πρακτική 
για μια συνεκτική και αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι αρμoδιότητες τoυ οποίoυ σε θέματα πρoϋπoλoγισμoύ διευρύνθηκαν, με τις 
εργασίες των εθνικών κοινοβουλίων. 
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