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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. Odôvodnenie Ja (nové)
keďže inštitúcie sa musia pripraviť na to, že možno bude potrebná revízia zmlúv,

2. Odôvodnenie Jb (nové)
keďže podľa článku 48 Zmluvy o EÚ môže Európsky parlament predkladať návrhy na revíziu 
zmlúv,

3. Odsek 2a (nový)
žiada Komisiu, aby okrem opatrení, ktoré môžu a musia byť urýchlene prijaté podľa 
súčasných zmlúv, začala úvahu o inštitucionálnych zmenách, ktoré si bude možno vyžadovať 
jednotné a účinné hospodárske riadenie,

4. Odsek 3a nový
žiada príslušný výbor, aby predložil správu o ústavných aspektoch spojených so zavedením 
hospodárskeho riadenia, ktoré je nevyhnutné na riadne fungovanie a životaschopnosť 
menovej únie, pričom sa v plnej miere zohľadnia rozhodnutia, ktoré budú prijaté v 
nadväznosti na prácu pracovnej skupiny Európskej rady zaoberajúcej sa hospodárskym 
riadením,

– zaradil do prílohy k svojmu návrhu uznesenia toto odporúčanie:

Odporúčanie 8a (nové): Úvaha o inštitucionálnych zmenách, ktoré si vyžaduje jednotné 
a účinné hospodárske riadenie

Začať paralelne s opatreniami, ktoré môžu a musia byť čo najrýchlejšie prijaté podľa 
súčasného inštitucionálneho rámca, úvahu s cieľom určiť hranice tohto rámca a vytýčiť smery 
reformy zmlúv, ktoré umožnia zavedenie mechanizmov a štruktúr nevyhnutných na jednotné 
a účinné hospodárske riadenie, ako aj skutočnú makroekonomickú konvergenciu medzi 
členskými štátmi a EÚ vo všeobecnosti.

Odporúčanie 8b (nové): Úvaha o novom medziparlamentnom postupe na jednotné 
a účinné hospodárske riadenie

Treba zabezpečiť lepšiu koordináciu prác Európskeho parlamentu, pretože jeho 
rozpočtové právomoci sa, rovnako ako v prípade národných parlamentov, zvýšili.  
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