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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Punkt J a preambuły (nowy)
mając na uwadze fakt, że instytucje powinny przygotować się na ewentualną potrzebę 
dokonania rewizji traktatów,

2. Punkt J b preambuły (nowy)
mając na uwadze, że art. 48 traktatu o UE przyznaje Parlamentowi Europejskiemu 
uprawnienia do przedkładania propozycji zmiany traktatów,

3. Ustęp 2 a (nowy)
zwraca się do Komisji o rozpoczęcie refleksji nad zmianami instytucjonalnymi, które – poza 
środkami, które mogą i powinny zostać niezwłocznie wprowadzone w ramach 
obowiązujących traktatów – mogą okazać się konieczne w celu zapewnienia spójnego i 
skutecznego zarządzania gospodarką;

4. Ustęp 3 a (nowy) 
zwraca się do komisji przedmiotowo właściwej o sporządzenie sprawozdania na temat 
aspektów konstytucjonalnych związanych z wprowadzeniem zarządzania gospodarką 
niezbędnego w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i stabilności Unii Walutowej 
przy pełnym uwzględnieniu decyzji, które zostaną podjęte w wyniku prac specjalnej grupy 
Rady Europejskiej ds. zarządzania gospodarką,

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następującego zalecenia:

Zalecenie 8 a (nowe): Rozważenie zmian instytucjonalnych koniecznych do zapewnienia 
spójnego i skutecznego zarządzania gospodarką

Równocześnie ze środkami, które mogą i powinny zostać podjęte możliwie jak 
najszybciej w obecnych ramach instytucjonalnych, zainicjować refleksję w celu określenia 
ograniczeń tych ram i stworzenia możliwości reformy traktatów pozwalającej na 
wprowadzenie mechanizmów i struktur niezbędnych do osiągnięcia spójnego i skutecznego 
zarządzania gospodarką, jak również realnej konwergencji makroekonomicznej pomiędzy 
państwami członkowskimi strefy euro a państwami członkowskimi UE w ogóle.

Zalecenie 8 b (nowe): Rozważenie wprowadzenia nowej praktyki międzyparlamentarnej 
z myślą o spójnym i skutecznym zarządzaniu gospodarką

Należy zagwarantować lepszą koordynację prac Parlamentu Europejskiego, który 
uzyskał szersze uprawnienia budżetowe, z pracami parlamentów krajowych. 
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