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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy az eurót használó tagállamoknak tovább kell fokozniuk a stabilitást, a 
hatékonyságot és a demokratikus elszámoltathatóságot; 

2. megjegyzi, hogy a válság enyhítésére tett erőfeszítések egy része, mint például a hatos 
csomag elfogadása és az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) létrehozása csak az 
euróövezeti tagállamokat érinti; 

3. üdvözli az euróövezetre vonatkozó és az összes többi tagállam számára is nyitott egységes 
felügyeleti mechanizmus folyamatban lévő létrehozását;

4. rámutat, hogy egyes tagállamok gazdaságpolitikáit korlátozza a trojka, amelyet nem 
tartanak megfelelően elszámoltathatónak;

5. üdvözli a Bizottság tervezetét; felkéri a Bizottságot, hogy készítsen együttdöntés alá 
tartozó jogalkotási javaslatokat e tervezet késedelem nélküli végrehajtása céljából;

6. rámutat arra, hogy a szerződéses megállapodások fogalma, amely a 2012. decemberi 
európai tanácsi következtetésekben hivatkozott módon csak egyes tagállamokra 
vonatkozik, azzal a veszéllyel jár, hogy jogbizonytalanság jön létre;

7. úgy véli, hogy a saját forrásokkal, illetve a munkavállalói mobilitással és az euróövezeti 
költségvetéssel kapcsolatos munkát fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy optimális 
valutaövezetet hozzanak létre;

8. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (4) bekezdése 
kimondja, hogy „az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek pénzneme 
az euró”, illetve az eurócsoportról szóló 14. számú jegyzőkönyv értelmében „külön 
rendelkezéseket szükséges megállapítani az azon tagállamok közötti megerősített 
párbeszéd érdekében, amelyek pénzneme az euró, mindaddig, amíg az euró az Unió 
valamennyi tagállamának pénznemévé nem válik”; ha e feltehetően átmeneti helyzet 
továbbra is fennáll, a jelenlegi euróövezet, illetve a csatlakozás mellett elkötelezett 
tagállamok megfelelő elszámoltathatóságát az Európai Parlamenten belül fejleszteni kell.


