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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised soovitused:

1. Põhjendus J a (uus)
arvestades, et institutsioonid peavad valmistuma võimaluseks, et aluslepingud tuleb läbi 
vaadata;

2. Põhjendus J b (uus)
arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 48 antakse Euroopa Parlamendile õigus esitada 
ettepanekuid aluslepingute muutmiseks;

3. lõige 2 a (uus)
palub komisjonil, lisaks meetmetele, mida saab ja tuleb kiiresti võtta kehtivate aluslepingute 
alusel, hakata kaaluma institutsioonilisi muudatusi, mis võivad ühtse ja tõhusa 
majandusjuhtimise huvides vajalikuks osutuda;

4. lõige 3 a (uus) 
palub vastutaval komisjonil anda ülevaade rahaliidu tõrgeteta toimimise ja elujõulisuse 
tagamiseks hädavajaliku majandusjuhtimise rakendamise põhiseaduslikest aspektidest, 
arvestades igakülgselt otsuseid, mida tehakse Euroopa Ülemkogu majanduse juhtimise 
töökonna töö põhjal;

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

Soovitus 8 a (uus): kaaluda ühtse ja tõhusa majandusjuhtimise seisukohalt vajalikke 
institutsioonilisi muudatusi

Lisaks meetmetele, mida saab ja tuleb võimalikult kiiresti võtta kehtiva 
institutsioonilise raamistiku alusel, algatada järelemõtlemisprotsess, et teha kindlaks 
institutsioonilise raamistiku piirangud ja pakkuda välja ideid aluslepingute reformimiseks, mis 
võimaldaks luua ühtse ja tõhusa majandusjuhtimise jaoks hädavajalikud mehhanismid ja 
struktuurid ning teeks seeläbi võimalikuks liikmesriikide tõelise makromajandusliku 
lähenemise nii euroalal kui ka sellest väljaspool.

Soovitus 8 b (uus): kaaluda ühtse ja tõhusa majandusjuhtimise huvides uut 
parlamentidevahelise suhtlemise vormi 

Tuleb tagada senisest suurema eelarvepädevuse saanud Euroopa Parlamendi ning 
riikide parlamentide töö parem koordineerimine. 
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