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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az euróövezet országai számára nemrégiben létrehozott pénzügyi támogatási 
eszközök nem az EU elsődleges joganyagán alapulnak, és mivel az EUMSZ 143. cikke 
egyértelműen meghatározza az euróövezeten kívüli országok számára elérhető 
eszközöket;

B. mivel a pénzügyi támogatás feltételeiről az érintett uniós intézmények, az Európai 
Stabilitási Mechanizmus (ESM) és az IMF kölcsönösen egyeznek meg, de a végső döntést 
mindig az ESM kormányzótanácsa hozza meg;

C. mivel az euróövezet pénzügyi támogatást igénylő országai által aláírt megállapodás 
hatással van ezen országok alapvető jogaira és szociális helyzetére, ugyanakkor az 
intézkedések kidolgozása és végrehajtása nem áll demokratikus ellenőrzés alatt;

1. úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet negatívan befolyásolja az Európai Unió megítélését; kéri 
a Szerződés módosítását annak érdekében, hogy a közösségi keretek között létrejöjjön egy 
egységes pénzügyi támogatási eszköz minden uniós tagállam számára; 

2. ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatássokkal 
kapcsolatos döntéshozatalban részt vevő uniós intézményeknek elszámoltathatóknak kell 
lenniük az Európai Parlament részéről, és a lényeges határozatokról az Európai 
Parlamentben szavazni kell; úgy véli, hogy szükség esetén a nemzeti parlamenteknek részt 
kellene venniük a gazdasági párbeszédben;

3. kéri, hogy sürgősen tegyék egyértelművé a trojkában részt vevő intézmények 
kötelezettségeit és az eurócsoporthoz fűződő kapcsolatukat;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeket teljes mértékben kötelezik az uniós 
jogszabályok, és hogy azok a trojkán belül kötelesek az alapvető jogokkal összhangban 
eljárni, amelyeknek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke értelmében minden 
esetben érvényre kell jutniuk; 

5. úgy véli, hogy a trojka által meghatározott bizonyos feltételek ellentmondanak egyes 
alapvető jogoknak.


