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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at de medlemsstater, der deltager i eurosamarbejdet, bør sikre en yderligere 
styrkelse af deres stabilitet, effektivitet og demokratiske kontrol; 

2. bemærker, at en del af indsatsen til afhjælpning af krisen, såsom sixpack-pakken og 
oprettelsen af ESM, kun vedrører eurolandene; 

3. glæder sig over den igangværende oprettelse af en fælles tilsynsmyndighed, der dækker 
euroområdet og er åben for alle andre EU-medlemsstater;

4. påpeger, at nogle medlemsstaters økonomiske politikker begrænses af trojkaen, som ikke 
er underlagt passende kontrol;

5. hilser Kommissionens udkast velkommen; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at 
fremsætte lovgivningsmæssige forslag i henhold til den fælles beslutningsprocedure til 
gennemførelse heraf;

6. påpeger, at begrebet kontraktlige aftaler, der kun finder anvendelse på de enkelte 
medlemsstater som omhandlet i Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2012, 
risikerer at skabe retsusikkerhed;

7. mener, at arbejdet med de egne ressourcer bør fremskyndes, og at det samme gælder for 
arbejdet med arbejdskraftens mobilitet og et budget for euroområdet, således, at der kan 
skabes et optimalt valutaområde;

8. understreger, at ifølge artikel 3, stk. 4, i EU-traktaten opretter Unionen "en økonomisk og 
monetær union, der har euroen som valuta", og at protokol nr. 14 om Eurogruppen 
forudser "nødvendigheden af at fastlægge særlige bestemmelser med henblik på en styrket 
dialog mellem de medlemsstater, der har euroen som valuta, indtil euroen bliver valutaen i 
alle Unionens medlemsstater"; påpeger, at hvis denne formodet midlertidige situation 
varer ved, bør en passende kontrol for det nuværende euroområde og de medlemsstater, 
der har forpligtet sig til at deltage, udvikles inden for Europa-Parlamentet.


