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FORSLAG

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

1. mener, at en væsentlig forbedring i Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU'ens) 
demokratiske legitimitet inden for Unionens institutionelle rammer og i overensstemmelse 
med det fællesskabsretlige samarbejde er en absolut nødvendighed; mener, at de retsakter, 
der er blevet vedtaget på grundlag af mellemstatslige traktater og gennemført under 
krisen, har mindsket ØMU'ens demokratiske legitimitet; opfordrer derfor til, at den 
europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) integreres hurtigst muligt i EU-retten, under 
hensyntagen til, at Parlamentets interne regler giver tilstrækkelig handlefrihed til, hvor det 
er relevant, at tilrettelægge særlige former for differentiering på grundlag af politisk 
enighed i og mellem de politiske grupper for at tilvejebringe passende kontrol af ØMU'en; 
opfordrer desuden til, at de relevante bestemmelser i traktaten om stabilitet, koordinering 
og styring indarbejdes i Den Europæiske Unions regelsæt senest fem år efter dens 
ikrafttrædelse og efter en tilbundsgående analyse af dens gennemførelse; 

2. går på denne baggrund ind for etablering af en mindre kompliceret, mere effektiv og mere 
gennemskuelig økonomisk styring, som på lang sigt tilsigter en stærkere integration i EU, 
men samtidig indebærer mellemfristede løsninger, som vil sætte euroområdet og Unionen 
i stand til at løse de aktuelle problemer;

3. understreger, at Eurogruppen og Eurotopmøderne begge er uformelle samlinger i 
henholdsvis Rådet (økonomiske og finanspolitiske anliggender) og Det Europæiske Råd, 
og at de traf vidtrækkende afgørelser vedrørende ØMU'en under den finansielle og 
økonomiske krise, men at disse afgørelser er behæftet med manglende demokratisk 
legitimitet;

4. opfordrer til indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Parlamentet, Kommissionen 
og Rådet med henblik på at føre parlamentarisk tilsyn med de forskellige faser af det 
europæiske semester begyndende med den årlige vækstundersøgelse;

5. finder det nødvendigt at foretage en nøje vurdering af gennemførelsen af den økonomiske 
dialog for at sikre passende parlamentarisk kontrol i alle procedurernes faser (stabilitets-
og vækstpagten (SVP) og proceduren for makroøkonomiske ubalancer (PMU));

6. bifalder oprettelsen af den interparlamentariske konference om den økonomiske og 
finansielle styring i Den Europæiske Union; understreger imidlertid sine begrænsninger, 
når udfordringen er at få beslutningstagerne til at tage ansvar ("accountability"); gør 
opmærksom på, at den parlamentariske kontrol i forbindelse med ØMU'en skal deles 
mellem det nationale plan og EU-plan, og insisterer på, at ansvar bør udøves på det plan, 
hvor afgørelser træffes eller gennemføres, og at de nationale parlamenter fører kontrol 
med de nationale regeringer, mens Europa-Parlamentet fører kontrol med EU's udøvende 
organ; mener, at den krævede ansvarliggørelse af beslutningsprocessen kun kan sikres på 
denne måde; mener, at denne øgede legitimitet kan sikres ved at lade de nationale 
parlamenter vedtage de nationale reformprogrammer og i givet fald 
konvergenspartnerskaber samt gennem vedtagelsen af en EU-retsakt efter den fælles 
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beslutningsprocedure med fastsættelse af de overordnede europæiske politiske 
retningslinjer i form af konvergensretningslinjer, som fastlægger en meget begrænset 
række prioriteter, som er gældende for en fastlagt periode, og som navnlig anvendes i 
forbindelse med vedtagelsen af den årlige vækstundersøgelse og de landespecifikke 
henstillinger; understreger, at et sådant samarbejde ikke bør ske gennem oprettelse af et 
nyt blandet parlamentarisk organ, som ville være både ineffektivt og ulovligt ud fra en 
demokratisk og forfatningsmæssig synsvinkel; 

7. beklager, at de nationale parlamenters evne til at kontrollere og påvirke deres regeringers 
indsats i EU er utilstrækkelige; mener, at de nationale parlamenter burde spille en mere 
aktiv rolle i den politiske proces ved at behandle og være med til at formulere deres 
respektive regeringers holdninger, før de forelægges for Kommissionen;

8. understreger, at lovrammen for støtteprogrammer skal forbedres for at sikre, at alle 
beslutninger træffes under Kommissionens ansvar og med fuld inddragelse af Parlamentet 
for at sikre fuldstændig demokratisk legitimitet og ansvarlighed; opfordrer Kommissionen 
til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om de relevante afgørelser, der 
træffes, når den er involveret i kontrol med gennemførelsen af medlemsstaternes 
programmer; fremhæver, at Parlamentet uden tøven bør følge op på sin beslutning af 13. 
marts 2014 om undersøgelsen af trojkaens (ECB, Kommissionen og IMF's) rolle og 
virksomhed i programlandene i euroområdet1 og udarbejde en ny, særskilt beslutning om 
dette emne på grundlag af resultaterne af den første undersøgelse; 

9. mener, at det er af afgørende betydning for den langsigtede bæredygtighed af de nationale 
offentlige finanser, at Kommissionen kontrollerer de offentlige finansers kvalitet og 
navnlig gør det klart, at de nationale budgetter er fremtidsorienterede, ved sammen med 
Eurostat at definere og opfordre til investeringsudgifter i stedet for forbrugsudgifter; 

10. er af den opfattelse, at en "egentlig ØMU" ikke kan begrænses til et regelsæt, men kræver 
en budgetkapacitet som del af EU-budgettet, der er baseret på konkrete egne indtægter, 
som bør støtte bæredygtig vækst og social samhørighed og afhjælpe strukturelle 
divergenser og finansielle nødsituationer, som er direkte knyttet til den monetære union og 
hvor der er behov for strukturelle reformer;

11. mener, at der i fuld udstrækning skal tages hensyn til den sociale dimension af ØMU'en, 
og minder om, at det i artikel 9 i TEUF er fastsat, at "ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udstødelse..."; minder også om, at Unionen i henhold til artikel 3 i 
TEU "arbejder for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der 
tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt"; mener, at de menneskelige ressourcer 
ifølge princippet om den menneskelige værdighed, som er nedfældet i traktaten, ikke bør 
spildes, men betragtes som et afgørende element i konkurrenceevnen; opfordrer til 
ligestilling mellem sociale rettigheder på den ene side og frihederne på det indre marked 
på den anden i hierarkiet af bestemmelser;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0239.
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12. opfordrer formændene for de fire institutioner til at fremlægge en ambitiøs køreplan med 
angivelse af de nødvendige lovgivningsmæssige og institutionelle fremskridt for at skabe 
den bedst mulige fremtid for euroområdet, EU og borgerne; understreger, at Europa-
Parlamentet skal spille en vigtig rolle i de kommende drøftelser og beslutninger gennem 
en beslutning vedtaget på plenarmødet, som skal danne grundlag for formændenes bidrag 
til køreplanen i overensstemmelse med fodnote 1 i den analytiske note, der blev 
udarbejdet med henblik på den uformelle samling i Det Europæiske Råd den 12. februar 
2015 (Preparing Next Steps on Better Economic Governance in the Euro 
area/Forberedelse af de næste skridt for bedre økonomisk styring i euroområdet): 
"Formanden for Europa-Kommissionen har meddelt sin hensigt om i sine overvejelser 
under udarbejdelsen af rapporten at udnytte input fra formanden for Europa-Parlamentet";

13. mener, at en reel ØMU kræver en styrkelse af retsstatsprincippet, som anført i artikel 2 i 
TEU; mener, at retsstaten er defineret som et institutionelt system, hvor de offentlige 
myndigheder er underlagt loven, og ligestilling af juridiske fag er garanteret af 
uafhængige jurisdiktioner; mener, at dette spørgsmål bør være en af prioriteterne, som 
bl.a. skal løses inden for rammerne af betænkningen om "Eventuel udvikling og tilpasning 
af den nuværende institutionelle struktur for Den Europæiske Union", og at dette bør 
omfatte overtrædelsesprocedurer og indgivelse af annullationssøgsmål mod beslutninger 
truffet af Kommissionen og Rådet; mener, at inddragelsen af Den Europæiske Unions 
Domstol især kan være en garanti for, at reglerne vil blive anvendt på en ensartet måde, 
uanset størrelsen af den pågældende medlemsstat, og vil beskytte borgernes rettigheder og 
deres organisationers rettigheder i de lande, der hører under programmet; anfører, at en 
tildeling af denne rolle til EU-Domstolen ikke vil medføre en forsinkelse af procedurerne 
for økonomisk forvaltning, da disse procedurer ikke har opsættende virkning;
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