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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da morajo države članice, ki uporabljajo euro, dodatno okrepiti stabilnost, 
učinkovitost in demokratično odgovornost; 

2. ugotavlja, da del prizadevanj za ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in ustanovitev 
Evropskega mehanizma za stabilnost, zadeva le države članice euroobmočja; 

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega nadzornega mehanizma, ki bo pokrival euroobmočje, 
odprt pa bo za vse ostale države članice EU;

4. poudarja, da ekonomske politike nekaterih držav članic omejuje trojka, ki pa za to ne nosi 
ustrezne odgovornosti;

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše izvajanje pripravi 
zakonodajne predloge s postopkom soodločanja;

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni dogovori”, ki se lahko uporabi le za posamezne države 
članice, kot je navedeno v sklepih Evropskega sveta z decembra 2012, tvegan, ker bi 
lahko povzročil pravno negotovost;

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na področju lastnih virov, mobilnosti delavcev in 
proračunu euroobmočja, da bi postalo optimalno območje enotne valute;

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno 
unijo, katere valuta je euro”, protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] po oblikovanju 
posebnih določb za okrepljen dialog med državami članicami, katerih valuta je euro, 
dokler euro ne postane valuta vseh držav članic Unije“; če naj ta domnevno prehodna 
situacija traja, bo treba znotraj Evropskega parlamenta razviti ustrezno odgovornost za 
sedanje euroobmočje in države članice, ki so se zavezale k pristopu.


