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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att de medlemsstater som deltar i eurosamarbetet måste stärka 
stabiliteten, effektiviteten och den demokratiska ansvarsskyldigheten ytterligare. 

2. Europaparlamentet noterar att en del av de åtgärder som har vidtagits för att mildra krisen 
bara rör euroländerna, till exempel antagandet av paketet om ekonomisk styrning och 
inrättandet av Europeiska stabilitetsmekanismen. 

3. Europaparlamentet välkomnar att man för närvarande håller på att inrätta en gemensam 
tillsynsmekanism som omfattar euroområdet och är öppen för alla övriga 
EU-medlemsstater.

4. Europaparlamentet framhåller att vissa medlemsstaters ekonomiska politik begränsas av 
trojkan, som inte ställs ordentligt till svars.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens utkast och uppmanar kommissionen att 
lägga fram lagstiftningsförslag inom ramen för medbeslutandeförfarandet så att det kan 
genomföras snarast möjligt.

6. Europaparlamentet påpekar att tanken om ”avtalsarrangemang” som enbart tillämpas på 
enskilda medlemsstater, vilket nämns i Europeiska rådets slutsatser från december 2012, 
riskerar att skapa ett oklart rättsläge.

7. Europaparlamentet anser att såväl arbetet om egna medel som arbetet om arbetstagarnas 
rörlighet och en budget för euroområdet bör påskyndas, så att det blir ett optimalt 
valutaområde.

8. Europaparlamentet betonar att det i artikel 34 i EU-fördraget föreskrivs att ”unionen ska 
upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta”. I protokoll nr 14 
om Eurogruppen fastställs ”behovet av särskilda bestämmelser för en förstärkt dialog 
mellan de medlemsstater som har euron som valuta i avvaktan på att euron blir valuta i 
unionens alla medlemsstater”. Om denna förmodade övergångssituation kommer att 
fortsätta måste det inom Europaparlamentet utvecklas en lämplig ansvarsskyldighet för 
det nuvarande euroområdet och de medlemsstater som har åtagit sig att ansluta sig.


