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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott:

– infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Skäl Ja (nytt)
Institutionerna bör förbereda sig på att fördragen eventuellt måste ses över.

2. Skäl Jb (nytt)
Artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen tilldelar Europaparlamentet befogenhet att 
lämna in förslag till ändringar av fördragen.

3. Punkt 2a (ny)
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, utöver de åtgärder som snabbt kan och bör 
vidtas inom ramen för de befintliga fördragen, inleda en diskussion om den institutionella
utveckling som kan behövas för att åstadkomma en enhetlig och effektiv ekonomisk styrning.

4. Punkt 3a (ny)
Europaparlamentet ber sitt behöriga utskott att rapportera om de konstitutionella aspekterna i 
samband med inrättandet av en ekonomisk styrning, som är nödvändig för att den monetära 
unionen ska fungera på ett tillfredsställande och hållbart sätt, samtidigt man fullt ut ska beakta 
de beslut som kommer att fattas till följd av arbetet inom Europeiska rådets arbetsgrupp om 
den ekonomiska styrningen.

– att som ansvarigt utskott infoga följande rekommendationer i bilagan till 
resolutionsförslaget:

Rekommendation 8a (ny): Diskutera den institutionella utveckling som behövs för en 
enhetlig och effektiv ekonomisk styrning

Parallellt med de åtgärder som kan och bör vidtas så fort som möjligt inom ramen för den 
befintliga institutionella ramen, bör en diskussion inledas för att fastställa ramens 
begränsningar och kartlägga möjligheterna för en översyn av fördragen i syfte att inrätta de 
mekanismer och strukturer som behövs för en enhetlig och effektiv ekonomisk styrning samt 
en verklig makroekonomisk konvergens mellan medlemsstaterna inom euroområdet och inom 
EU i allmänhet.

Rekommendation 8b (ny): Diskutera nya interparlamentariska metoder för att uppnå 
en enhetlig och effektiv ekonomisk styrning

En bättre samordning av Europaparlamentets verksamhet bör garanteras, eftersom det, i likhet 
med de nationella parlamenten, har fått större budgetbefogenheter. 
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