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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. overweging J bis (nieuw)
overwegende dat de instellingen zich moeten voorbereiden op een eventueel noodzakelijke 
herziening van de verdragen,

2. overweging J ter (nieuw)
overwegende dat het Europees Parlement op grond van artikel 48 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie bevoegd is ontwerpen tot herziening van de verdragen voor te leggen,

3. paragraaf 2 bis (nieuw)
verzoekt de Commissie om, naast de maatregelen die spoedig in het kader van de bestaande 
verdragen kunnen en moeten worden genomen, na te denken over institutionele 
ontwikkelingen die mogelijk noodzakelijk zijn voor de invoering van een samenhangend en 
doeltreffend economisch bestuur,

4. paragraaf 3 bis (nieuw) 
verzoekt zijn bevoegde commissie verslag uit te brengen over de constitutionele aspecten van 
de invoering van een economisch bestuur, dat onmisbaar is voor een goede werking en de 
levensvatbaarheid van de monetaire Unie, waarbij ten volle rekening moet worden gehouden 
met de besluiten die naar aanleiding van de werkzaamheden van de Taskforce economische 
governance van de Europese Raad zullen worden genomen,

– onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:

Aanbeveling 8 bis (nieuw): Nadenken over de noodzakelijke institutionele 
ontwikkelingen voor een samenhangend en doeltreffend economisch bestuur

Naast de maatregelen die zo spoedig mogelijk in het bestaande institutionele kader 
genomen kunnen en moeten worden, moet er een denkproces worden opgestart teneinde vast 
te stellen wat de grenzen van dit kader zijn en welke weg moet worden gevolgd voor een 
herziening van de verdragen die het mogelijk maakt mechanismen en structuren tot stand te 
brengen die onmisbaar zijn voor een samenhangend en doeltreffend economisch bestuur, 
evenals een daadwerkelijke macro-economische convergentie tussen de lidstaten van de 
eurozone en de EU in het algemeen.

Aanbeveling 8 ter (nieuw) Nadenken over een nieuwe interparlementaire werkwijze 
voor een samenhangend en doeltreffend economisch bestuur

Er moet worden gezorgd voor een betere coördinatie van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, dat meer begrotingsbevoegdheden heeft gekregen, met die van de 
nationale parlementen. 
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