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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. meni, da priznanje Evropske centralne banke (ECB) kot evropske institucije krepi 
pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
kot institucije, ki ji ECB poroča o svojih odločitvah glede monetarne politike; ocenjuje, da 
je treba hkrati okrepiti vlogo Parlamenta pri imenovanju članov izvršilnega odbora ECB; 
meni, da mora vloga ECB pri boju proti dejanjem, ki škodujejo finančnim interesom 
Evropske unije, omogočiti tesnejše sodelovanje med odbori Parlamenta;

2. upošteva uradno priznanje Euroskupine in njene odločilne vloge pri izvajanju ekonomske 
politike euroobmočja; zato meni, da je nujno razvijati prakso izmenjav, ki jo uvaja Odbor 
za ekonomske in monetarne zadeve; sprašuje Komisijo, kakšen je razvoj na področju 
sredstev in analize zaradi te spremembe; meni tudi, da mora oblikovanje pravne podlage, 
ki omogoča sprejetje širših smernic ekonomske politike za euroobmočje, v členu 136 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter ukrepov za krepitev usklajevanja in spremljanja 
proračunske discipline držav članic Komisijo spodbuditi k čimprejšnji uporabi te nove 
podlage za sprejetje pobude, ki bo Parlament v celoti povezala z opredelitvijo postopka in 
njegovega izvajanja; meni, da je treba Odbor za ekonomske in monetarne zadeve na 
podlagi možnosti skupnih stališč in enotnega zastopanja euroobmočja v mednarodnih 
finančnih institucijah hkrati povezati z evropskim predstavništvom;

3. upošteva krepitev vloge Komisije, ki bo lahko zdaj zadevnim državam neposredno 
posredovala mnenja v primeru neskladnosti s širšimi smernicami ekonomske politike ali 
groženj pravilnemu delovanju ekonomske in monetarne unije, na eni strani ter prehod k 
običajnemu zakonodajnemu postopku za sprejetje podrobnih pravil za postopek 
večstranskega nadzora, kar bi moralo povzročiti boljše gospodarsko usklajevanje, na drugi 
strani;

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, v zvezi s storitvami splošnega gospodarskega pomena ter zlasti pravno 
podlago, ki omogoča opredelitev načel in pogojev, na podlagi katerih se zagotavljajo te 
storitve, in sprejetje protokola o storitvah splošnega pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo Svetu in Parlamentu omogočil določitev načel 
in pogojev za zagotavljanje teh storitev; kljub temu ocenjuje, da ta napredek ne pomeni, 
da Komisiji ni treba sprejeti pobude za okvirno direktivo na tem področju;

5. pozdravlja okrepljeno vlogo nacionalnih parlamentov na področju nadzora nad načelom 
subsidiarnosti pri običajnem zakonodajnem postopku; kljub temu se zavezuje, da bo
nacionalna predstavništva vsako leto vključil v svoja posvetovanja o širših smernicah 
ekonomske politike, če posebnega posvetovanja z njimi ne bo;

6. ugotavlja, da so delegirani akti iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prilagojeni finančni zakonodaji; pozdravlja, da so pooblastila Komisije natančneje 
opredeljena, kar zadeva njihovo področje uporabe in trajanje; vseeno vztraja, da je treba 
določiti podrobnosti, zlasti v zvezi z izmenjavo informacij med različnimi institucijami ter 
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preglednostjo delovanja Komisije pri pripravi zakonodajnih ukrepov in Lamfalussyjevem
postopku, ter da je treba te podrobnosti ohraniti;

7. je zaskrbljen, ker se je v člen 57 Pogodbe ES, ki je postal člen 64 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, vključil postopek soglasnega odločanja držav članic za odpravljanje 
omejitev prostega pretoka kapitala v tretje države ali iz njih, če so te omejitve v nasprotju 
s stanjem liberalizacije trga; meni, da bo ta novi pogoj oviral evropske pobude na 
področju finančnih trgov, ki bi se lahko izkazale kot bistvene za ohranjanje finančne 
stabilnosti v Evropi.
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