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PRIJEDLOZI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni 
odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

A. budući da nedavno razvijeni instrumenti za financijsku pomoć u državama europodručja 
nisu temeljeni na primarnom zakonodavstvu EU-a, i budući da se člankom 143. UFEU-a 
izričito utvrđuje instrumente za države izvan europodručja;

B. budući da se uvjeti za financijsku pomoć zajednički dogovaraju između relevantnih 
institucija EU-a, Europskog mehanizma za stabilizaciju i Međunarodnog monetarnog 
fonda, ali završnu odluku uvijek donosi odbor Europskog mehanizma za stabilizaciju;

C. budući da memorandum, koji su potpisale države europodručja koje traže financijsku 
pomoć, utječe na temeljna prava i socijalno stanje u tim zemljama, ali razvoj i provedba 
mjera nisu podložni demokratskoj kontroli;

1. smatra da je trenutačno stanje štetno za ugled Europske unije; poziva na izmjenu Ugovora 
kako bi se unutar okvira Zajednice stvorio jedinstveni instrument za financijsku pomoć za 
sve države članice EU-a; 

2. ustraje da europske institucije uključene u odluke povezane s financijskom pomoći 
državama članicama EU-a moraju odgovarati Europskom parlamentu i da o odlukama 
mora glasovati Europski parlament; smatra da, gdje je potrebno, nacionalni parlamenti 
moraju biti uključeni u gospodarski dijalog;

3. poziva na hitno razjašnjenje pojedinačnih odgovornosti institucija koje sudjeluju u Trojki i 
njihovih odnosa s euroskupinom;

4. naglašava da su institucije EU-a potpuno vezane pravom Unije i da su unutar Trojke 
obavezani djelovati u skladu s temeljnim pravima, koja se, na temelju članka 51. Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima, primjenjuju u svakom trenutku; 

5. smatra da neki od uvjeta koje je postavila Trojka krše pojedina temeljna prava.


