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FORSLAG

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

1. mener, at anerkendelse af Den Europæiske Centralbank (ECB) som EU-institution, 
hvilket ikke berører bankens ret til at føre en uafhængig valutapolitik, øger Parlamentets -
og navnlig Økonomi- og Valutaudvalgets - ansvar som den institution, over for hvilken 
ECB redegør for sine valutapolitiske beslutninger; finder, at Parlamentet parallelt hermed 
i højere grad bør inddrages i udnævnelsen af medlemmerne af ECB's direktion; er af den 
opfattelse, at ECB's rolle i forbindelse med bekæmpelsen af aktiviteter, der skader 
Fællesskabets finansielle interesser, bør føre til et nært samarbejde mellem Parlamentets 
udvalg;

2. glæder sig over den nye rådgivende rolle, som Parlamentet i henhold til artikel 40, stk. 2, 
i statutten for ECB vil få for så vidt angår ændringer i sammensætningen af ECB's 
styrelsesråd;

3. konstaterer, at Eurogruppen og dens afgørende rolle i forbindelse med fastlæggelsen af 
den økonomiske politik for euroområdet nu anerkendes officielt; finder det derfor
nødvendigt at fremme den informationsudveksling, som Økonomi- og Valutaudvalget har 
taget initiativ til; anmoder Eurogruppen og Kommissionen om at præcisere, hvilke 
virkninger denne udvikling vil få med hensyn til ressourcer og analyser; mener, at 
budgetmyndigheden bør undersøge de budgetmæssige følger af anerkendelsen af 
Eurogruppen;

4. mener, at fastlæggelsen af et retsgrundlag for vedtagelsen af overordnede retningslinjer 
for euroområdets økonomiske politik i artikel 136 i den fremtidige traktat om den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og af foranstaltninger til styrkelse af 
koordineringen og overvågningen af medlemsstaternes budgetdisciplin skal få 
Kommissionen til hurtigt at anvende dette nye retsgrundlag som basis for et initiativ, der
fuldt ud inddrager Parlamentet i fastlæggelsen og gennemførelsen af denne procedure;

5. mener, at muligheden for fælles holdninger for og en samlet repræsentation af 
euroområdet i internationale finansielle institutioner bør gennemføres ufortøvet og også 
bør medføre, at de medlemmer af Økonomi- og Valutaudvalget, der er statsborgere i en 
medlemsstat, der er repræsenteret i Eurogruppen, inddrages i en sådan samlet
repræsentation;

6. anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag til forordning med henblik på at gøre 
det muligt for Parlamentet og Rådet at fastlægge de nærmere bestemmelser for proce-
duren for multilateral overvågning i overensstemmelse med artikel 121, stk. 6, i TEUF;

7. bemærker på den ene side TEUF's styrkelse af Kommissionens rolle, idet Kommissionen 
gives mulighed for at afgive udtalelse direkte til medlemsstater, der ikke overholder de
overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, eller som bringer Den 
Økonomiske og Monetære Unions rette funktionsmåde i fare, og på den anden 
indførelsen af den almindelige lovgivningsprocedure for vedtagelsen af de nærmere 
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regler for proceduren for multilateral overvågning, som skulle føre til øget økonomisk 
samordning;

8. glæder sig over ændringerne af EF-traktatens artikel 16 (artikel 14 i TEUF) vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, navnlig for så vidt angår retsgrundlaget, 
som vil gøre det muligt at fastlægge principper og betingelser for leveringen af sådanne 
tjenesteydelser, og over vedtagelsen af en protokol om tjenesteydelser af almen interesse; 
glæder sig ligeledes over indførelsen af den almindelige lovgivningsprocedure, der giver 
Parlamentet og Rådet mulighed for at fastsætte principper og betingelser for leveringen af 
sådanne tjenesteydelser; 

9. glæder sig over, at de nationale parlamenter vil komme til at spille en større rolle med 
hensyn til kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet som led i den almindelige 
lovgivningsprocedure; forpligter sig dog, da der ikke er fastlagt bestemmelser om en 
specifik høring af de nationale parlamenter, til årligt at inddrage disse i sine drøftelser af 
de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik;

10. konstaterer, at de delegerede retsakter i artikel 290 i TEUF egner sig til finansiel 
lovgivning; glæder sig over, at omfanget og varigheden af uddelegeringen af beføjelser til 
Kommissionen er klarere defineret; henleder ikke desto mindre opmærksomheden på 
Lamfalussyprocedurens særlige kendetegn, navnlig hvad angår informationsudveksling 
mellem de forskellige institutioner og åbenhed i Kommissionen i forbindelse med 
udarbejdelsen af lovgivningsmæssige foranstaltninger, og på behovet for at bevare i det 
mindste de særlige kendetegn eller endda videreudvikle dem i retning af større gennem-
sigtighed, bedre samarbejde mellem institutionerne og bedre overvågning på EU-plan;

11. anmoder Kommissionen om at gøre det klart, hvorledes den agter at fortolke erklæringen 
om artikel 290 i TEUF om høring af sagkyndige inden for finansielle tjenesteydelser, og 
hvorledes den - ud over hvad der er fastlagt i TEUF's bestemmelser om delegerede 
retsakter - agter at anvende denne fortolkning i praksis;

12. opfordrer Kommissionen til så vidt muligt at anvende artikel 290 i TEUF for at fremme 
anvendelsen af regulering inden for finansielle tjenesteydelser;

13. opfordrer Kommissionen til straks at anvende den nye artikel 197 i TEUF til at træffe 
foranstaltninger vedrørende administrativt samarbejde inden for beskatning og inden for 
overvågning af markedet for finansielle tjenesteydelser;

14. opfordrer Rådet til sammen med Parlamentet at overveje, hvilken brug der skal gøres af 
bestemmelserne i artikel 127, stk. 6, i TEUF, som gør det muligt for Rådet at overdrage 
ECB specifikke opgaver "i forbindelse med tilsyn med kreditinstitutter og andre 
finansielle institutioner bortset fra forsikringsselskaber";

15. er bekymret over tilføjelsen i EF-traktatens artikel 57 (artikel 64 i TEUF) af en procedure 
for medlemsstaternes enstemmige vedtagelse af begrænsninger i frie kapitalbevægelser til 
og fra tredjelande, når disse begrænsninger udgør en trussel mod markedets 
liberaliseringsgrad; mener, at denne nye betingelse i praksis vil lægge hindringer i vejen 
for sådanne EU-initiativer på området for finansielle markeder, som kunne vise sig at få 
afgørende betydning for beskyttelsen af den finansielle stabilitet i Europa.
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