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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor:

– da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. Uvodna izjava J a (novo)
ker se morajo institucije pripraviti na morebitno potrebo po reviziji Pogodb,

2. Uvodna izjava J b (novo)
ker člen 48 Pogodbe o Evropski uniji Evropskemu parlamentu podeljuje pravico, da vloži 
predloge za revizijo Pogodb,

3. Odstavek 2 a (novo)
poziva Komisijo, naj poleg možnih in nujnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti hitro v okviru 
obstoječih pogodb, prične razpravo o institucionalnem razvoju, ki bi lahko bil nujen za 
vzpostavitev skladnega in učinkovitega gospodarskega upravljanja,

4. Odstavek 3 a (novo) 
poziva svoj pristojni odbor, naj poroča o ustavnih vidikih, povezanih z vzpostavitvijo 
gospodarskega upravljanja, nujnega za dobro delovanje in vzdržnost monetarne unije, pri 
čemer je treba v celoti upoštevati sklepe, ki bodo sprejeti ob zaključku dela projektne skupine 
Evropskega sveta o gospodarskem upravljanju,

– da v prilogo svojega predloga resolucije vključi naslednje priporočilo:

Priporočilo 8 a (novo): Razmislek o nujnem institucionalnem razvoju za skladno in 
učinkovito gospodarsko upravljanje

Poleg možnih in nujnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti čim prej v obstoječem 
institucionalnem okviru, začeti razpravo, da bi izpostavili njegovo omejenost in vzpostavili 
pogoje za reformo Pogodb, s čimer bi omogočili vzpostavitev mehanizmov in struktur, ki so 
nujni za skladno in učinkovito gospodarsko upravljanje, ter dejansko makroekonomsko 
konvergenco med državami članicami evroobmočja in nasploh Evropske unije.

Priporočilo 8 b (novo): Razmislek o novi medparlamentarni praksi za skladno in 
učinkovito gospodarsko upravljanje

Zagotoviti je treba boljše usklajevanje dela Evropskega parlamenta, ki je dobil več 
proračunskih pristojnosti, z delom nacionalnih parlamentov. 
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