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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat lidstaten die de euro als gemeenschappelijke munt hebben stabiliteit, 
efficiëntie en democratische verantwoordingsplicht verder dienen te versterken; 

2. constateert dat een deel van de pogingen om de crisis op te vangen, zoals aanneming van 
het Six Pack en het in het leven roepen van het ESM, alleen de lidstaten van de eurozone 
aangaan; 

3. is er verheugd over dat verder wordt gewerkt aan de instelling van één 
toezichtsmechanisme dat de eurozone beslaat en dat voor alle andere lidstaten van de EU 
openstaat;

4. wijst erop dat het economisch beleid van sommige lidstaten wordt ingeperkt door de 
Troïka, die geen adequate verantwoordingsplicht heeft;

5. is ingenomen met de "blauwdruk" van de Commissie; dringt er bij haar op aan om volgens 
de medebeslissingsprocedure met wetgevingsvoorstellen te komen, zodat deze onverwijld 
ten uitvoer kan worden gelegd;

6. wijst erop dat het concept van "contractuele afspraken" die alleen van toepassing zijn op 
individuele lidstaten, zoals bedoeld in de conclusies van de Europese Raad van december 
2012, het gevaar inhoudt dat rechtsonzekerheid ontstaat;

7. is van oordeel dat de werkzaamheden aan de eigen middelen bespoedigd moeten worden, 
evenals die aan arbeidsmobiliteit en een begroting voor de eurozone, teneinde deze tot een 
optimaal gebied met dezelfde munt te maken;

8. onderstreept dat in artikel 3, lid 4, VEU wordt verklaard dat "de Unie een economische en 
monetaire unie (instelt) die de euro als munt heeft", en dat Protocol 14 betreffende de 
Eurogroep vermeldt dat de hoge verdragsluitende partijen " zich ervan bewust (zijn) dat er 
bijzondere bepalingen voor een versterkte dialoog tussen de staten die de euro als munt 
hebben, moeten worden vastgesteld, in afwachting dat de euro de munt van alle lidstaten 
van de Unie wordt"; is van oordeel dat het vereist is binnen het Europees Parlement een 
passende verantwoordingsplicht te ontwikkelen voor de huidige eurozone en de lidstaten 
die zich tot toetreding hiertoe verbonden hebben, wil deze toestand, die naar verondersteld 
wordt een overgangssituatie te zijn, blijven voortbestaan.


