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Ændringsforslag 1
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau og så tæt på 
borgerne som muligt;

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau;

Or. en

Ændringsforslag 2
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau og så tæt på 
borgerne som muligt;

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
gennemsigtige beslutninger på det mest 
hensigtsmæssige niveau, så tæt på borgerne 
som muligt og med mindst muligt 
bureaukrati;

Or. fi
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Ændringsforslag 3
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau og så tæt på 
borgerne som muligt;

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne og en 
styrkelse af Unionens beføjelser på en 
række områder, er det også vigtigt at 
opretholde en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau og så tæt på 
borgerne som muligt;

Or. pt

Ændringsforslag 4
Zdravka Bušić

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og at træffe 
beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau og så tæt på 
borgerne som muligt;

1. påpeger, at selv om den økonomiske og 
den finansielle krise kræver en bedre 
koordinering af politikkerne på en række 
områder, er det også vigtigt at opretholde 
en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med 
forvaltning på flere niveauer og, på 
baggrund af en gennemsigtig debat, at 
træffe beslutningerne på det mest 
hensigtsmæssige niveau og så tæt på 
borgerne som muligt;

Or. hr

Ændringsforslag 5
Andrew Duff
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. gentager, at nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og protokol nr. 2, er af 
generel og principiel karakter og er 
bindende for institutionerne i alle deres 
aktiviteter med den ene undtagelse, at 
nærhedsprincippet ikke finder anvendelse 
på de få områder, hvor Unionen har 
enekompetence;

2. gentager, at nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og protokol nr. 2, er af 
generel karakter og er bindende for 
institutionerne i alle deres aktiviteter med 
den undtagelse, at nærhedsprincippet ikke 
finder anvendelse på de få områder, hvor 
Unionen har enekompetence;

Or. en

Ændringsforslag 6
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. gentager, at nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og protokol nr. 2, er af 
generel og principiel karakter og er 
bindende for institutionerne i alle deres 
aktiviteter med den ene undtagelse, at 
nærhedsprincippet ikke finder anvendelse 
på de få områder, hvor Unionen har 
enekompetence;

2. understreger, at EU's institutioner skal 
respektere nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og protokol nr. 2;
bemærker, at nærhedsprincippet i henhold 
til artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union kun finder anvendelse 
på de områder, hvor Unionen ikke har 
enekompetence; 

Or. pt

Ændringsforslag 7
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. gentager, at nærhedsprincippet og 2. gentager, at nærhedsprincippet og 
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proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og protokol nr. 2, er af 
generel og principiel karakter og er 
bindende for institutionerne i alle deres 
aktiviteter med den ene undtagelse, at 
nærhedsprincippet ikke finder anvendelse 
på de få områder, hvor Unionen har 
enekompetence;

proportionalitetsprincippet, der er 
nedfældet i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og protokol nr. 2, er af 
principiel karakter og er bindende for 
institutionerne, når de udøver Unionens 
beføjelser, med den ene undtagelse, at 
nærhedsprincippet ikke finder anvendelse 
på de områder, hvor Unionen har 
enekompetence;

Or. it

Ændringsforslag 8
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer til en vurdering af, om der 
på EU-plan bør fastlægges 
grundlæggende kriterier for at evaluere 
overholdelsen af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at protokol nr. 2 giver de 
nationale parlamenter en formel 
mulighed for at afgive en udtalelse til 
EU's lovgivende instanser om, hvorvidt et 
nyt udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
består subsidiaritetstesten, dvs. om 
retsaktens mål på grund af deres omfang 
eller virkninger bedre kan nås på EU-
plan end på nationalt plan;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. påpeger den afgørende rolle, som 
konsekvensanalyser spiller som hjælp til 
beslutningstagningen i 
lovgivningsprocessen, og understreger 
nødvendigheden af at tage passende 
hensyn til nærheds- og 
proportionalitetsaspekterne i den 
forbindelse;

Or. pt

Ændringsforslag 11
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at medlemsstaternes 
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
og 523 andre bidrag med kritik af bl.a. 
manglende overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, mens de 
tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;

3. glæder sig over, at medlemsstaternes 
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
og 523 andre bidrag med en vurdering af 
et lovudkast, mens de tilsvarende tal for 
2010 var hhv. 41 og 299;

Or. en

Ændringsforslag 12
Paulo Rangel
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at medlemsstaternes
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
og 523 andre bidrag med kritik af bl.a. 
manglende overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, mens de 
tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;

3. glæder sig over, at de nationale
parlamenter i højere grad deltager i EU's 
lovgivningsproces og viser en stadig større 
interesse for, at EU-institutionerne 
anvender de pågældende principper 
korrekt;  dette illustreres af, at Europa-
Parlamentet i 2011 modtog 523 bidrag, 
hvoraf kun 77 var begrundede udtalelser
med påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
mens de tilsvarende tal for 2010 var hhv. 
299 og 41;

Or. pt

Ændringsforslag 13
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at medlemsstaternes 
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet,
og 523 andre bidrag med kritik af bl.a. 
manglende overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, mens de 
tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;

3. konstaterer, at medlemsstaternes 
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
og 523 andre bidrag med kritik af bl.a. 
manglende overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, mens de 
tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;

Or. it

Ændringsforslag 14
Andrej Plenković
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over, at medlemsstaternes 
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
og 523 andre bidrag med kritik af bl.a. 
manglende overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, mens de 
tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;  

3. glæder sig over, at medlemsstaternes 
parlamenter viser en stadig større interesse 
i, at EU-institutionerne anvender de 
pågældende principper korrekt; dette 
illustreres af, at Europa-Parlamentet i 2011 
modtog 77 begrundede udtalelser med 
påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
og 523 andre bidrag med kritik af bl.a. 
manglende overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, mens de 
tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;  
erklærer sig rede til at videreføre og styrke 
alle former for samarbejde og 
interparlamentarisk dialog med nationale 
parlamenter;

Or. hr

Ændringsforslag 15
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. betoner kraftigt betydningen af den 
parlamentariske kontrol, som både 
Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter udfører; opfordrer til at give 
de nationale parlamenter en væsentlig 
bistand, så de sættes i stand til at udføre 
deres kontrolopgaver; foreslår, at de 
nationale parlamenter udstyres med 
retningslinjer, der kan hjælpe dem med 
deres vurdering af overholdelsen af 
nærhedsprincippet;

Or. de
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Ændringsforslag 16
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at nærhedsprincippet er 
en politisk retningslinje for udøvelsen af 
kompetence på EU-plan; beklager, at der 
således ikke mulighed for, at princippet 
håndhæves af en domstol inden for dette 
system;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 17
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at nærhedsprincippet er en 
politisk retningslinje for udøvelsen af 
kompetence på EU-plan; beklager, at der 
således ikke mulighed for, at princippet 
håndhæves af en domstol inden for dette 
system;

4. understreger, at Domstolen i henhold til 
artikel 263 i TEUF kan prøve lovligheden 
af retsakter for så vidt angår deres 
overholdelse af nærhedsprincippet.

Or. pt

Ændringsforslag 18
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at nærhedsprincippet er en 
politisk retningslinje for udøvelsen af 
kompetence på EU-plan; beklager, at der 
således ikke mulighed for, at princippet 
håndhæves af en domstol inden for dette 
system;

4. understreger, at nærhedsprincippet er en 
politisk retningslinje for udøvelsen af 
kompetence på EU-plan;
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Or. it

Ændringsforslag 19
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. påpeger på den anden side, at EU-
Domstolen i medfør af traktaterne har 
kompetence i sager om "overtrædelse af 
traktaterne eller af retsregler vedrørende 
deres gennemførelse", og at 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Union udgår 
sådanne regler; bemærker, at 
domstolskontrollen med gyldigheden af 
EU-retsakter derfor også omfatter 
spørgsmålet om overholdelse af disse 
principper;

5. påpeger, at EU-Domstolen i medfør af 
traktaterne har kompetence til at behandle
sager om "overtrædelse af traktaterne eller 
af retsregler vedrørende deres 
gennemførelse", og at nærhedsprincippet 
og proportionalitetsprincippet i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Union hører 
blandt sådanne regler; bemærker, at 
domstolskontrollen med gyldigheden af 
EU-retsakter derfor også omfatter 
spørgsmålet om overholdelse af disse 
principper;

Or. pt

Ændringsforslag 20
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger imidlertid, at Domstolen, 
når den skal kontrollere, at principperne 
er overholdt i komplekse økonomiske 
situationer, begrænser sin gennemgang af 
begrundelserne for et tiltag til dem, der 
anføres i betragtningerne og i 
begrundelsen i den pågældende retsakt, 
idet den er af den opfattelse, at en 
foranstaltning vedtaget i denne 
sammenhæng kun kan kendes ulovlig, 
såfremt foranstaltningen er åbenbart 
uhensigtsmæssig i forhold til det mål, som 
den pågældende institution forfølger;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 21
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger imidlertid, at Domstolen,
når den skal kontrollere, at principperne 
er overholdt i komplekse økonomiske 
situationer, begrænser sin gennemgang af 
begrundelserne for et tiltag til dem, der 
anføres i betragtningerne og i 
begrundelsen i den pågældende retsakt, 
idet den er af den opfattelse, at en 
foranstaltning vedtaget i denne 
sammenhæng kun kan kendes ulovlig, 
såfremt foranstaltningen er åbenbart 
uhensigtsmæssig i forhold til det mål, som 
den pågældende institution forfølger;

6. understreger, at Domstolen i sin dom af 
12. maj 2011 i sag C-176/09 (Luxembourg 
mod Europa-Parlamentet og Rådet) 
anfører, at proportionalitetsprincippet 
"indeholder et krav om, at de 
foranstaltninger, som iværksættes med en
EU-bestemmelse, skal være egnede til at 
nå det tilsigtede mål og ikke må gå ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå 
det", og at en foranstaltning vedtaget "på 
områder, hvor EU-lovgiver har en 
vidtgående lovgivningsbeføjelse" kun kan 
kendes ulovlig, såfremt foranstaltningen er 
åbenbart uhensigtsmæssig i forhold til det 
mål, som den pågældende institution 
forfølger", om end EU-lovgiver er 
forpligtet til at "basere sit valg på 
kriterier, som er objektive" samt, som led i 
sin undersøgelse af de begrænsninger, der 
er forbundet med de forskellige mulige 
foranstaltninger, at "undersøge, om de 
formål, der forfølges med den valgte 
foranstaltning, kan begrunde, at 
foranstaltningerne har væsentlige 
negative økonomiske følger for visse 
erhvervsdrivende";

Or. pt

Ændringsforslag 22
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at EU i henhold til 
nærhedsprincippet, således som det er 
formuleret i traktaterne, kun kan handle, 
"hvis og i det omfang målene for den 
påtænkte handling ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne", 
hvilket betyder, at 
"subsidiaritetskontrollen" til en vis grad 
også indebærer en 
"proportionalitetskontrol", og fremhæver 
den funktionelle komplementaritet mellem 
de to principper;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 23
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at EU i henhold til 
nærhedsprincippet, således som det er 
formuleret i traktaterne, kun kan handle,
"hvis og i det omfang målene for den 
påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne", hvilket 
betyder, at "subsidiaritetskontrollen" til en 
vis grad også indebærer en
"proportionalitetskontrol", og fremhæver 
den funktionelle komplementaritet mellem 
de to principper;

7. bemærker, at EU i henhold til 
nærhedsprincippet, således som det er 
formuleret i traktaterne, kun kan handle på 
områder, der ikke hører ind under dets 
enekompetence, "hvis og i det omfang 
målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne på centralt, regionalt 
eller lokalt plan, men på grund af den 
påtænkte handlings omfang eller 
virkninger bedre kan nås på EU-plan", 
hvilket betyder, at
"subsidiaritetskontrollen" til en vis grad 
også indebærer en
"proportionalitetskontrol", og fremhæver 
den funktionelle komplementaritet mellem 
de to principper; mener, at subsidiaritet, 
som et objektivt retsprincip, der hænger 
sammen med princippet om et optimalt 
handlingsomfang, både kan føre til en 
udvidelse af Unionens aktiviteter inden 
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for rammerne af dens beføjelser, når 
omstændighederne kræver det, og 
omvendt til en begrænsning eller 
indstilling af den pågældende handling, 
når den ikke længere er berettiget;

Or. pt

Ændringsforslag 24
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. bemærker, at EU i henhold til 
nærhedsprincippet, således som det er 
formuleret i traktaterne, kun kan handle, 
"hvis og i det omfang målene for den 
påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne", hvilket 
betyder, at "subsidiaritetskontrollen" til 
en vis grad også indebærer en 
"proportionalitetskontrol", og fremhæver 
den funktionelle komplementaritet mellem 
de to principper;

7. bemærker, at EU i henhold til 
nærhedsprincippet, således som det er 
formuleret i traktaterne, kun kan handle, 
"hvis og i det omfang målene for den 
påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne, medens 
proportionalitetsprincippet foreskriver, at 
indholdet og formen af EU's handling 
ikke må gå videre end nødvendigt for at 
nå målene i traktaterne; påpeger, at 
subsidiaritet og proportionalitet er 
snævert forbundne, men forskellige, idet 
førstnævnte vedrører 
hensigtsmæssigheden af Unionens indsats 
i sektorer, som ikke falder ind under dens 
enekompetence, medens sidstnævnte 
vedrører proportionaliteten mellem de mål 
og midler, lovgiver opstiller, og er en 
overordnet rettesnor for udøvelsen af 
Unionens beføjelser; bemærker, at 
vurderingen af proportionaliteten af et 
udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
logisk set må følge efter vurderingen af 
subsidiariteten, samtidig med at 
kontrollen af subsidiariteten ikke ville 
være tilstrækkeligt effektiv uden 
kontrollen af proportionaliteten; 

Or. it
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Ændringsforslag 25
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at Kommissionen kun modtog 
nogle få parlamentariske forespørgsler (32 
ud af mere end 12 000) i 2011 om 
spørgsmål vedrørende overholdelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, og opfordrer 
sine medlemmer til at gøre mere brug af 
dette værktøj til parlamentarisk kontrol;

8. bemærker, at Kommissionen kun 
modtog nogle få parlamentariske 
forespørgsler (32 ud af mere end 12 000) i 
2011 om spørgsmål vedrørende 
overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, 

Or. en

Ændringsforslag 26
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at Kommissionen kun modtog 
nogle få parlamentariske forespørgsler (32 
ud af mere end 12 000) i 2011 om 
spørgsmål vedrørende overholdelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, og opfordrer 
sine medlemmer til at gøre mere brug af 
dette værktøj til parlamentarisk kontrol;

8. bemærker, at Kommissionen kun 
modtog nogle få parlamentariske 
forespørgsler (32 ud af mere end 12 000) i 
2011 om spørgsmål vedrørende 
overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, 

Or. pt

Ændringsforslag 27
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. beklager, at Kommissionen kun modtog 
nogle få parlamentariske forespørgsler (32 

8. bemærker, at Kommissionen kun 
modtog nogle få parlamentariske 
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ud af mere end 12 000) i 2011 om 
spørgsmål vedrørende overholdelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, og opfordrer 
sine medlemmer til at gøre mere brug af 
dette værktøj til parlamentarisk kontrol;

forespørgsler (32 ud af mere end 12 000) i 
2011 om spørgsmål vedrørende 
overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, hvilket 
afspejler det faktum, at meget få nationale 
parlamenter har gjort brug af dette 
værktøj til parlamentarisk kontrol;

Or. it

Ændringsforslag 28
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 
modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
henleder dog opmærksomheden på, at 
ingen af Kommissionens forslag 
foranledigede et tilstrækkeligt antal 
begrundede udtalelser til at udløse 
"procedurerne med gule eller orange kort" i 
henhold til protokollen;

9. bemærker dog, at ingen af 
Kommissionens forslag foranledigede et 
tilstrækkeligt antal begrundede udtalelser 
til at udløse "procedurerne med gule eller 
orange kort" i henhold til protokollen;

(Flyttes til punkt 3a (nyt))

Or. en

Ændringsforslag 29
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 
modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 
modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 
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proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
henleder dog opmærksomheden på, at 
ingen af Kommissionens forslag 
foranledigede et tilstrækkeligt antal 
begrundede udtalelser til at udløse 
"procedurerne med gule eller orange kort" i 
henhold til protokollen;

proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
henleder dog opmærksomheden på, at 
ingen af Kommissionens forslag i den 
foreliggende rapporteringsperiode 
foranledigede et tilstrækkeligt antal 
begrundede udtalelser til at udløse 
"procedurerne med gule eller orange kort" i 
henhold til protokollen;

Or. de

Ændringsforslag 30
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 
modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
henleder dog opmærksomheden på, at 
ingen af Kommissionens forslag 
foranledigede et tilstrækkeligt antal 
begrundede udtalelser til at udløse 
"procedurerne med gule eller orange kort" i 
henhold til protokollen;

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 
modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
bemærker imidlertid, at disse 64 
begrundede udtalelser kun 
repræsenterede godt 10 % af de i alt 622 
udtalelser, som nationale parlamenter har 
sendt til Kommissionen i 2011 inden for 
rammerne af den pågældende politiske 
dialog;  henleder ligeledes
opmærksomheden på, at ingen af 
Kommissionens forslag foranledigede et 
tilstrækkeligt antal begrundede udtalelser 
til at udløse "procedurerne med gule eller 
orange kort" i henhold til protokollen;

Or. pt

Ændringsforslag 31
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 
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modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
henleder dog opmærksomheden på, at 
ingen af Kommissionens forslag 
foranledigede et tilstrækkeligt antal 
begrundede udtalelser til at udløse 
"procedurerne med gule eller orange kort" i 
henhold til protokollen; 

modtog 64 begrundede udtalelser som 
omhandlet i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, hvilket udgør 
en betydelig stigning i forhold til 2010; 
henleder dog opmærksomheden på, at 
ingen af Kommissionens forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt i 2011 
foranledigede et tilstrækkeligt antal 
begrundede udtalelser til at udløse 
"procedurerne med gule eller orange kort" i 
henhold til protokollen;  bemærker 
imidlertid, at proceduren med de "gule 
kort" første gang blev foranlediget af et 
forslag fra Kommissionen (forslag til 
Rådets forordning om udøvelse af retten 
til kollektive skridt inden for rammerne af 
etableringsfriheden og den frie udveksling 
af tjenesteydelser, dvs. forslaget til 
”(Monti II”-forordningen) den 22. maj 
2012; understreger, at Kommissionen trak 
forslaget tilbage, men at dette ikke skete, 
fordi den anså nærhedsprincippet for at 
være tilsidesat, men derimod fordi den 
indså, at forslaget sandsynligvis ikke ville 
kunne opnå tilstrækkelig politisk støtte i 
Europa-Parlamentet og Rådet til at sikre, 
at det blev vedtaget;

Or. it

Ændringsforslag 32
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 9 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

mener, at mekanismen for kontrol af 
nærhedsprincippet skal udformes og 
anvendes som et vigtigt instrument for 
samarbejdet mellem EU-institutionerne 
og de nationale institutioner;  bemærker 
med tilfredshed, at proceduren nu 
tilpasses formålet om at gennemføre 
drøftelser på flere niveauer og 
samarbejdsdialoger inden for EU’s 
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institutionelle hierarki;

Or. it

Ændringsforslag 33
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. bemærker med bekymring, at det i 
visse begrundede udtalelser fra nationale 
parlamenter påpeges, at begrundelsen for 
nærhedsprincippet i en række af 
Kommissionens forslag er utilstrækkelig 
eller slet ikke anført;

Or. pt

Ændringsforslag 34
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. anbefaler, at der foretages en 
undersøgelse af årsagerne til, at nationale 
parlamenter forelægger så få formelle, 
begrundede udtalelser, med henblik på at 
fastslå, om dette skyldes, at 
nærhedsprincippet overholdes fra alle 
sider, eller om det skyldes, at de nationale 
parlamenter ikke er i stand til at 
håndhæve dette princip som følge af 
manglende ressourcer eller deres stramme 
tidsfrister; finder det ønskeligt, at 
Kommissionen udarbejder en analyse;

Or. de

Ændringsforslag 35
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. fremhæver nødvendigheden af, at EU-
institutionerne gør det muligt for de 
nationale parlamenter at kontrollere 
lovgivningsforslag ved at sikre, at 
Kommissionen leverer en detaljeret og 
omfattende begrundelse for sine 
lovgivningsmæssige beslutninger 
vedrørende subsidiaritet og 
proportionalitet i overensstemmelse med 
artikel 5 i protokol nr. 2 til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

Or. pt

Ændringsforslag 36
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 9 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9c. bemærker endvidere i denne 
sammenhæng, at den nuværende 
tidsramme for de nationale parlamenters 
subsidiaritets- og proportionalitetskontrol 
ofte er blevet anset for utilstrækkelig;

Or. pt

Ændringsforslag 37
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 9 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9d. understreger, at EU-institutionerne er 
ansvarlige for at sikre, at lovgivningen er 
klar og letforståelig, og at den ikke 
pålægger borgerne og virksomhederne 
unødvendige administrative byrder;

Or. pt
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Ændringsforslag 38
Paulo Rangel
Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der i medlemsstater som 
Det Forenede Kongerige og Nederlandene 
er voksende bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 
indenlandske anliggender.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 39
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der i medlemsstater som 
Det Forenede Kongerige og Nederlandene 
er voksende bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 
indenlandske anliggender.

10. påpeger, at der i visse medlemsstater
hersker bekymring over EU-lovgivningens 
indgriben i spørgsmål, der som følge af 
deres proportionelle karakter burde 
overlades til medlemsstaterne;  roser 
derfor den udtalelse, som José Manuel 
Barrosos fremsatte i sin tale om Unionens 
tilstand, om, at EU skal handle ”stort i 
store spørgsmål og mindre i mindre 
spørgsmål”;

Or. en

Ændringsforslag 40
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der i medlemsstater som 
Det Forenede Kongerige og Nederlandene 
er voksende bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 

10. påpeger, at der i mange medlemsstater 
som Det Forenede Kongerige og 
Nederlandene er voksende bekymring over, 
at EU-institutionerne blander sig i for 
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indenlandske anliggender. mange indenlandske anliggender.

Or. fi

Ændringsforslag 41
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der i medlemsstater som 
Det Forenede Kongerige og Nederlandene 
er voksende bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 
indenlandske anliggender.

10. påpeger, at der i visse medlemsstater 
som Det Forenede Kongerige og 
Nederlandene er voksende bekymring over, 
at EU-institutionerne blander sig i for 
mange indenlandske anliggender.

Or. de

Ændringsforslag 42
Andrej Plenković

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der i medlemsstater som
Det Forenede Kongerige og Nederlandene
er voksende bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 
indenlandske anliggender.

10. påpeger, at der i visse medlemsstater
(såsom Det Forenede Kongerige og 
Nederlandene) findes politiske partier, 
som udtrykker bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 
indenlandske anliggender; mener, at en 
effektiv EU-kommunikationsstrategi er 
nødvendig for at oplyse borgerne om EU’s 
rolle og kompetencer; 

Or. hr

Ændringsforslag 43
Carlo Casini
Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. påpeger, at der i medlemsstater som 
Det Forenede Kongerige og Nederlandene 

10. bemærker af hensynet til større 
demokratisk legitimitet, at der bør rettes 
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er voksende bekymring over, at EU-
institutionerne blander sig i for mange 
indenlandske anliggender.

stor opmærksomhed mod systemet til 
tidlig varsling; 

Or. it


