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Ændringsforslag 1
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Led -1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til artikel 48, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU),

Or. en

Ændringsforslag 2
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt A a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at Det Forenede 
Kongerige har valgt ikke at være omfattet 
af den fælles valuta,

Or. en

Ændringsforslag 3
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at ”den monetære 
politik for de medlemsstater, der har 
euroen som valuta”, ifølge artikel 3, stk. 1, 
i TEUF hører ind under Unionens 
enekompetence,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 4
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse, hvis det 
vedtages, kan føre til oprettelse af en 
mekanisme helt uden for EU’s 
ansvarsområde, uden at EU-
institutionerne tildeles nogen rolle som 
sådan,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 5
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at det bør sikres, at 
EU-institutionerne har mulighed for 
fremtidig deltagelse i mekanismen, og at 
der bør etableres mulighed for, at der kan 
gribes ind i garantiordningen over EU’s 
budget,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 6
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at det bør sikres, at EU-
institutionerne har mulighed for fremtidig
deltagelse i mekanismen, og at der bør 
etableres mulighed for, at der kan gribes 

E. der henviser til, at EU-institutionernes 
deltagelse i mekanismen i fuldt omfang og 
permanent bør sikres, og at der bør 
etableres mulighed for, at der kan gribes 
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ind i garantiordningen over EU’s budget, ind i garantiordningen over EU’s budget,

Or. en

Ændringsforslag 7
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at alle muligheder bør 
afprøves med henblik på i fremtiden at 
placere mekanismen fuldstændig inden 
for Unionens institutionelle ramme og 
give mulighed for inddragelse af de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta; der henviser til, at dette kan 
indebære, at artikel 20 i TEU om 
forstærket samarbejde skal tages i 
anvendelse,

F. Der henviser til, at alle muligheder bør 
afprøves for inddragelse i mekanismen af 
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta.

Or. en

Ændringsforslag 8
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at alle muligheder bør 
afprøves med henblik på i fremtiden at 
placere mekanismen fuldstændig inden for 
Unionens institutionelle ramme og give 
mulighed for inddragelse af de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta; der henviser til, at dette kan 
indebære, at artikel 20 i TEU om 
forstærket samarbejde skal tages i 
anvendelse,

F. der henviser til, at alle muligheder bør 
afprøves med henblik på at placere 
mekanismen fuldstændig inden for 
Unionens institutionelle ramme og give 
mulighed for inddragelse af de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta; der henviser til, at dette kan 
indebære, at artikel 20 i TEU om 
forstærket samarbejde skal tages i 
anvendelse, hvor dette er hensigtsmæssigt 
af hensyn til at sikre sammenhængen i 
Unionens økonomiske politik,
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Or. en

Ændringsforslag 9
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at alle muligheder bør 
afprøves med henblik på i fremtiden at 
placere mekanismen fuldstændig inden for 
Unionens institutionelle ramme og give 
mulighed for inddragelse af de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta; der henviser til, at dette kan 
indebære, at artikel 20 i TEU om 
forstærket samarbejde skal tages i 
anvendelse,

F. der henviser til, at alle muligheder bør 
afprøves med henblik på i fremtiden at 
placere mekanismen fuldstændig inden for 
Unionens institutionelle ramme og give 
mulighed for frivillig inddragelse af de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta; der henviser til, at dette kan 
indebære, at mekanismer svarende til den, 
der er fastsat artikel 20 i TEU om 
forstærket samarbejde, skal tages i 
anvendelse,

Or. en

Ændringsforslag 10
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at reglerne for 
stabilitetsmekanismen fortrinsvis bør 
udarbejdes af Kommissionen,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 11
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt G
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at reglerne for 
stabilitetsmekanismen fortrinsvis bør 
udarbejdes af Kommissionen,

G. der henviser til, at reglerne for 
stabilitetsmekanismen fortrinsvis bør 
foreslås af Kommissionen,

Or. en

Ændringsforslag 12
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at reglerne for 
stabilitetsmekanismen fortrinsvis bør 
udarbejdes af Kommissionen,

G. der henviser til, at reglerne for 
stabilitetsmekanismen bør udarbejdes af 
Kommissionen,

Or. en

Ændringsforslag 13
Enrique Guerrero Salom

Forslag til beslutning
Punkt G a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at de bestemmelser, 
der regulerer stabilitetsmekanismen, bør 
sikre passende ordninger for revision, 
ansvarlighed og gennemsigtighed,

Or. en

Ændringsforslag 14
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at EU som et supplement 
til stabilitetsmekanisme bør undersøge det 

I. der henviser til, at EU som et supplement 
til stabilitetsmekanisme bør fremme et 
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hensigtsmæssige i et eurobondsystem, konsolideret eurobondmarked,

Or. en

Ændringsforslag 15
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ia. der henviser til, at den fremtidige 
økonomiske styringsstruktur i Unionen og 
yderligere foranstaltninger for økonomisk 
samordning bør tages op på en 
konference om europæisk økonomisk 
styring, der skal organiseres i henhold til 
konventmodellen, med deltagelse af 
Europa-Parlamentet, nationale 
parlamenter, Rådet og Kommissionen 
med henblik på at sikre et højt niveau af 
deltagelse og demokratisk legitimitet,

Or. en

Ændringsforslag 16
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at Kommissionen bør 
fremlægge de fornødne lovforslag med 
henblik på at styrke samordningen af 
politikker mellem medlemsstaterne og 
supplere den europæiske økonomiske 
styring,

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 17
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at Kommissionen bør 
fremlægge de fornødne lovforslag med 
henblik på at styrke samordningen af 
politikker mellem medlemsstaterne og 
supplere den europæiske økonomiske 
styring,

J. der henviser til, at Kommissionen bør 
fremlægge lovforslag og i nødvendigt 
omfang revision af traktaten for på 
mellemlang sigt at opbygge et økonomisk 
styringssystem for Unionen, og særlig for 
euroområdet, der vil styrke økonomiens 
sammenhængskraft og 
konkurrencedygtighed og stabilisere det 
finansielle system,

Or. en

Ændringsforslag 18
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at de ovenfor nævnte 
principper gennemføres ved hjælp af 
ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse som foreslået i 
udtalelsen fra Økonomiudvalget,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 19
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at de ovenfor nævnte 
principper gennemføres ved hjælp af 

udgår
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ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse som foreslået i 
udtalelsen fra Økonomiudvalget,

Or. en

Ændringsforslag 20
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at de ovenfor nævnte 
principper gennemføres ved hjælp af
ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse som foreslået i 
udtalelsen fra Økonomiudvalget,

K. der henviser til, at ændringsforslagene
til udkastet til Det Europæiske Råd 
afgørelse som foreslået i udtalelsen fra 
Økonomiudvalget er inspireret af 
ovennævnte principper,

Or. en

Ændringsforslag 21
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at Parlamentet i lyset 
af de politiske realiteter er indstillet på at 
undersøge alternativer med henblik på at 
finde en pragmatisk løsning,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 22
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt L
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at Parlamentet i lyset 
af de politiske realiteter er indstillet på at 
undersøge alternativer med henblik på at 
finde en pragmatisk løsning,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 23
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at Parlamentet i lyset 
af de politiske realiteter er indstillet på at 
undersøge alternativer med henblik på at 
finde en pragmatisk løsning,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at mellemstatslige 
instrumenter i den europæisk integrations 
historie har fungeret som fremsynede 
løsninger, som har banet vejen for fuld 
integration på et senere tidspunkt; der 
henviser til, at sådanne instrumenter 
derfor var udformet med henblik på 
senere integration,

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 25
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at mellemstatslige 
instrumenter i den europæisk integrations 
historie har fungeret som fremsynede 
løsninger, som har banet vejen for fuld 
integration på et senere tidspunkt; der 
henviser til, at sådanne instrumenter 
derfor var udformet med henblik på 
senere integration,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at mellemstatslige 
instrumenter i den europæisk integrations 
historie har fungeret som fremsynede 
løsninger, som har banet vejen for fuld 
integration på et senere tidspunkt; der 
henviser til, at sådanne instrumenter 
derfor var udformet med henblik på 
senere integration,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt M
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at mellemstatslige 
instrumenter i den europæisk integrations 
historie har fungeret som fremsynede 
løsninger, som har banet vejen for fuld 
integration på et senere tidspunkt; der 
henviser til, at sådanne instrumenter derfor 
var udformet med henblik på senere 
integration,

M. der henviser til, at mellemstatslige 
instrumenter i den europæiske integrations 
historie har fungeret som fremsynede 
løsninger, som har banet vejen for fuld 
integration på et senere tidspunkt; der 
henviser til, at sådanne instrumenter derfor 
var specielt udformet med henblik på deres 
senere inkorporering,

Or. en

Ændringsforslag 28
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at Det Europæiske Råd 
i henhold til artikel 48, stk. 6, i TEU efter 
høring af Europa-Parlamentet kan vedtage 
en afgørelse om ændring af alle eller en del 
af bestemmelserne i tredje del af TEUF,

N. der henviser til, at Det Europæiske Råd 
i henhold til artikel 48, stk. 6, i TEU efter 
høring af Europa-Parlamentet kan vedtage 
en afgørelse om ændring af alle eller en del 
af bestemmelserne i tredje del af TEUF,
uden at dette påvirker balancen mellem 
Unionens og medlemsstaternes 
kompetencer,

Or. en

Ændringsforslag 29
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt O

Forslag til beslutning Ændringsforslag

O. der henviser til, at enhver forøgelse 
eller formindskelse af EU’s kompetencer 
ville gøre en almindelig 

udgår
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revisionsprocedure påkrævet,

Or. en

Ændringsforslag 30
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt O

Forslag til beslutning Ændringsforslag

O. der henviser til, at enhver forøgelse 
eller formindskelse af EU’s kompetencer 
ville gøre en almindelig 
revisionsprocedure påkrævet,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 31
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt O

Forslag til beslutning Ændringsforslag

O. der henviser til, at enhver forøgelse eller 
formindskelse af EU’s kompetencer ville 
gøre en almindelig revisionsprocedure 
påkrævet,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 32
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at enhver yderligere 
revision af TEUF bør foretages under den 

udgår
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normale procedure og sikre fuld 
overholdelse af fællesskabsmetoden,

Or. en

Ændringsforslag 33
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at enhver yderligere 
revision af TEUF bør foretages under den 
normale procedure og sikre fuld 
overholdelse af fællesskabsmetoden,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 34
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at enhver yderligere 
revision af TEUF bør foretages under den 
normale procedure og sikre fuld 
overholdelse af fællesskabsmetoden,

P. der henviser til, at valget af 
revisionsprocedure ved enhver yderligere 
revision af TEUF fortsat er forbeholdt den 
institution eller den medlemsstats 
regering, der foreslår reformen, for så 
vidt dette er i overensstemmelse med 
traktatens bestemmelser;

Or. en

Ændringsforslag 35
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt P
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at enhver yderligere 
revision af TEUF bør foretages under den 
normale procedure og sikre fuld 
overholdelse af fællesskabsmetoden,

P. der henviser til, at enhver mere 
væsentlig revision af TEUF bør foretages 
under den almindelige procedure, der 
indebærer et konvent og en 
regeringskonference;

Or. en

Ændringsforslag 36
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at enhver yderligere 
revision af TEUF bør foretages under den 
normale procedure og sikre fuld 
overholdelse af fællesskabsmetoden,

der henviser til, at enhver yderligere 
revision af TEUF bør foretages under den 
almindelige revisionsprocedure;

Or. en

Ændringsforslag 37
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt P a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Pa. der henviser til, at en sådan fremtidig 
traktatrevision kan vedrøre Europa-
Parlamentets hjemsted; der henviser til, at 
der er betydelige udgifter forbundet med 
at drive Europa-Parlamentets virksomhed 
på to separate steder, og til, at EU-
institutionerne bør foregå med et godt 
eksempel på en hensigtsmæssig 
anvendelse af offentlige midler,
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Or. en

Ændringsforslag 38
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt -R (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

R. der henviser til, at euroens stabilitet 
inden afslutningen af 
revisionsproceduren kan blive påvirket af 
en lang periode med usikkerhed om den 
reelle etablering af en europæisk 
stabilitetsmekanisme og af eventuelle 
skadelige reaktioner i nogen af 
medlemsstaterne,

Or. en

Ændringsforslag 39
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at den monetære politik er 
en fællesskabspolitik, hvilket den har 
været siden vedtagelsen af Maastricht-
traktaten;

1. understreger, at den monetære politik 
hører ind under Unionens 
enekompetence;

Or. en

Ændringsforslag 40
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at den monetære politik er 
en fællesskabspolitik, hvilket den har 
været siden vedtagelsen af Maastricht-
traktaten;

1. understreger, at den monetære politik er 
en EU-politik, hvilket den har været siden 
vedtagelsen af Maastricht-traktaten;

Or. en

Ændringsforslag 41
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at den monetære politik er 
en fællesskabspolitik, hvilket den har været 
siden vedtagelsen af Maastricht-traktaten;

1. bemærker, at den monetære politik er en 
fællesskabspolitik, hvilket den har været 
siden vedtagelsen af Maastricht-traktaten;

Or. en

Ændringsforslag 42
Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger betydningen af euroen for 
EU’s politiske og økonomiske projekt og 
appellerer til alle medlemsstaters ansvars-
og solidaritetsfølelse;

2. understreger betydningen af euroen for 
EU’s politiske og økonomiske projekt og 
påpeger betydningen af alle 
medlemsstaternes indgåede forpligtelse til 
at bevare stabiliteten i euroområdet og af 
den ansvars- og solidaritetsfølelse, de har 
udvist;

Or. en
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Ændringsforslag 43
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger betydningen af euroen for 
EU’s politiske og økonomiske projekt og 
appellerer til alle medlemsstaters ansvars-
og solidaritetsfølelse;

2. understreger betydningen af euroen for 
EU’s politiske og økonomiske integration
og appellerer til alle medlemsstaters 
ansvars- og solidaritetsfølelse;

Or. en

Ændringsforslag 44
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at den europæiske 
stabilitetsmekanisme udgør en integreret 
del af en samlet pakke foranstaltninger, der 
har til formål at fastlægge en ny ramme, 
som kan styrke budgetdisciplinen og
koordineringen af medlemsstaternes 
økonomiske og finansielle politikker og 
samtidig overvinde de økonomiske og 
sociale skævheder og forbedre 
konkurrenceevnen;

3. understreger, at den europæiske 
stabilitetsmekanisme udgør en integreret 
del af en samlet pakke foranstaltninger, der 
har til formål at fastlægge en ny ramme, 
som kan styrke koordineringen af 
medlemsstaternes økonomiske og 
finansielle politikker og samtidig overvinde 
de økonomiske og sociale skævheder og 
forbedre konkurrenceevnen;

Or. en

Ændringsforslag 45
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at den europæiske 3. understreger, at den europæiske 
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stabilitetsmekanisme udgør en integreret 
del af en samlet pakke foranstaltninger, der 
har til formål at fastlægge en ny ramme, 
som kan styrke budgetdisciplinen og 
koordineringen af medlemsstaternes 
økonomiske og finansielle politikker og 
samtidig overvinde de økonomiske og 
sociale skævheder og forbedre 
konkurrenceevnen;

stabilitetsmekanisme udgør en vigtig del af 
en samlet pakke foranstaltninger, der har til 
formål at fastlægge en ny ramme, som kan 
styrke budgetdisciplinen og koordineringen 
af medlemsstaternes økonomiske og 
finansielle politikker og samtidig overvinde 
de økonomiske og sociale skævheder og 
forbedre konkurrenceevnen;

Or. en

Ændringsforslag 46
Stavros Lambrinidis, Roberto Gualtieri, Edward Scicluna, Enrique Guerrero Salom

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. understreger, at den europæiske 
stabilitetsmekanisme udgør en integreret 
del af en samlet pakke foranstaltninger, der 
har til formål at fastlægge en ny ramme, 
som kan styrke budgetdisciplinen og 
koordineringen af medlemsstaternes 
økonomiske og finansielle politikker og 
samtidig overvinde de økonomiske og 
sociale skævheder og forbedre 
konkurrenceevnen;

3. understreger, at den europæiske 
stabilitetsmekanisme udgør en integreret 
del af en samlet pakke foranstaltninger, der 
har til formål at fastlægge en ny ramme, 
som kan styrke budgetdisciplinen og 
koordineringen af medlemsstaternes 
økonomiske og finansielle politikker samt 
fremme et fælles europæisk svar på 
udfordringer i forbindelse med gæld og 
vækst og samtidig overvinde de 
økonomiske og sociale skævheder og 
forbedre konkurrenceevnen;

Or. en

Ændringsforslag 47
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)



AM\859287DA.doc 21/65 PE460.672v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. understreger, at det er alle 
medlemsstaters ansvar at udøve 
budgetdisciplin, og at en fuldstændig 
ansvarlig og gennemsigtig EU-ramme kan 
bidrage til sundere offentlige finanser og 
en stærkere evne til at imødegå fremtidige 
kriser;

Or. en

Ændringsforslag 48
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at det er vigtigt at gå ud over de 
midlertidige foranstaltninger, som har til 
hensigt at stabilisere euroområdet, og at 
EU bør opbygge sin egen økonomiske 
styring; mener, at styrkelsen af stabilitets-
og vækstpagten, det såkaldte europæiske 
halvår, EU 2020-strategien og ændringen 
af artikel 136 i TEUF om 
stabilitetsmekanismen kun er første skridt 
i denne retning;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 49
Stavros Lambrinidis, Roberto Gualtieri, Edward Scicluna, Enrique Guerrero Salom

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at det er vigtigt at gå ud over de 
midlertidige foranstaltninger, som har til 
hensigt at stabilisere euroområdet, og at 

5. mener, at det er vigtigt at gå ud over de 
midlertidige foranstaltninger, som har til 
hensigt at stabilisere euroområdet, og at EU 
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EU bør opbygge sin egen økonomiske 
styring; mener, at styrkelsen af stabilitets-
og vækstpagten, det såkaldte europæiske 
halvår, EU 2020-strategien og ændringen 
af artikel 136 i TEUF om 
stabilitetsmekanismen kun er første skridt i 
denne retning;

bør opbygge sin egen økonomiske styring, 
herunder ved hjælp af politikker og 
instrumenter, der er udformet til at 
fremme bæredygtig vækst i 
medlemsstaterne; mener, at styrkelsen af 
stabilitets- og vækstpagten, det såkaldte 
europæiske halvår, EU 2020-strategien og 
ændringen af artikel 136 i TEUF om 
stabilitetsmekanismen kun er første skridt i 
denne retning;

Or. en

Ændringsforslag 50
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil, Tunne Kelam, Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. understreger, at den europæiske 
stabilitetsmekanisme og de strenge 
betingelser indeholdt heri involverer alle
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
selv de små medlemsstater, hvis økonomi 
eventuelt ikke opfattes som "uundværlig" 
for at bevare stabiliteten i euroområdet 
som helhed;

Or. en

Ændringsforslag 51
Íñigo Méndez de Vigo, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er dybt bekymret over stats- og 
regeringschefernes plan om at oprette 
den permanente stabilitetsmekanisme 
uden for EU's institutionelle rammer, 

udgår
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hvilket har til følge, at EU's 
institutioner ikke vil blive inddraget i 
fuldt omfang; understreger, at 
medlemsstaterne under alle 
omstændigheder skal overholde EU-
retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

Or. en

Ændringsforslag 52
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er dybt bekymret over stats- og 
regeringschefernes plan om at oprette 
den permanente stabilitetsmekanisme 
uden for EU's institutionelle rammer, 
hvilket har til følge, at EU's 
institutioner ikke vil blive inddraget i 
fuldt omfang; understreger, at 
medlemsstaterne under alle 
omstændigheder skal overholde EU-
retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 53
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6.  er dybt bekymret over stats- og 
regeringschefernes plan om at oprette 
den permanente stabilitetsmekanisme 
uden for EU's institutionelle rammer, 
hvilket har til følge, at EU's institutioner 
ikke vil blive inddraget i fuldt omfang; 

6. er dybt bekymret over stats- og 
regeringschefernes plan om at oprette en 
europæisk stabilitetsmekanisme (ESM) 
uden for EU's institutionelle rammer, 
hvilket har til følge, at EU's institutioner 
ikke vil blive inddraget i fuldt omfang; 
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understreger, at medlemsstaterne under 
alle omstændigheder skal overholde 
EU-retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

mener, at Kommissionen skal være fuldt 
medlem af denne mekanisme og ikke blot 
observatør; mener endvidere, at 
Kommissionen i denne forbindelse bør 
have beføjelse til at tage passende 
initiativer til, med den berørte 
medlemsstats godkendelse, at opfylde 
ESM's mål; understreger, at 
medlemsstaterne under alle 
omstændigheder skal overholde EU-retten 
og institutionernes beføjelser, som er 
fastsat deri;

Or. en

Ændringsforslag 54
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er dybt bekymret over stats- og 
regeringschefernes plan om at oprette 
den permanente stabilitetsmekanisme 
uden for EU's institutionelle rammer, 
hvilket har til følge, at EU's 
institutioner ikke vil blive inddraget i 
fuldt omfang; understreger, at 
medlemsstaterne under alle 
omstændigheder skal overholde EU-
retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

6. advarer om, at Det Europæiske Råds 
plan om at oprette den permanente 
stabilitetsmekanisme uden for EU's 
institutionelle rammer udgør en alvorlig 
risiko for integriteten af det 
traktatbaserede system; understreger, at 
medlemsstaterne under alle 
omstændigheder skal overholde EU-
retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

Or. en

Ændringsforslag 55
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 6
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er dybt bekymret over stats- og 
regeringschefernes plan om at oprette 
den permanente stabilitetsmekanisme 
uden for EU's institutionelle rammer, 
hvilket har til følge, at EU's institutioner 
ikke vil blive inddraget i fuldt omfang; 
understreger, at medlemsstaterne under 
alle omstændigheder skal overholde 
EU-retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

6. bemærker stats- og regeringschefernes 
plan om at oprette den permanente 
stabilitetsmekanisme uden for EU's 
institutionelle rammer, hvilket har til 
følge, at EU's institutioner ikke vil blive 
inddraget i fuldt omfang; understreger, 
at medlemsstaterne skal overholde EU-
retten og institutionernes beføjelser, 
som er fastsat deri;

Or. en

Ændringsforslag 56
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. understreger, at oprettelsen af den 
europæiske stabilitetsmekanisme fuldt ud 
skal overholde de centrale principper for 
demokratisk beslutningstagning såsom 
gennemsigtighed, parlamentarisk kontrol 
og demokratisk ansvarlighed; 
understreger, at ikke bør give anledning 
til en ny model for europæisk styring, der 
ikke opfylder det niveau for europæiske 
standarder, der er opnået i Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 57
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. mener, at i det omfang den europæiske 
stabilitetsmekanisme skal gøre den 
nuværende praksis for den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet permanent, er 
det nødvendigt med et tæt samarbejde med 
Unionens institutioner og organer, der er 
ansvarlige for valutaspørgsmål –
Kommissionen, Den Europæiske 
Centralbank, Den Europæiske 
Investeringsbank – for at bevilge og 
administrere finansiel støtte og fastsætte 
betingelser under den europæiske 
stabiliseringsmekanisme;  understreger i 
denne forbindelse, at et retligt instrument 
vedrørende den europæiske 
stabiliseringsmekanisme, der står uden for 
EU-retten, ville udgøre et retligt 
virkningsløst forsøg på at omgå gældende 
EU-ret;

Or. de

Ændringsforslag 58
Íñigo Méndez de Vigo, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7.  beklager, at den nuværende politiske 
situation ikke har tilladt afprøvning af 
alle de andre muligheder, der er 
indeholdt i traktaterne, for etablering 
af en permanent stabilitetsmekanisme; 
mener navnlig, at det inden for 
rammerne af de nuværende EU-
kompetencer med hensyn til den 
økonomiske og monetære union 
(artikel 3, stk. 4, i TEU) og monetær 
politik for de medlemsstater, der har 
euroen som valuta (artikel 3, stk. 1, 
litra c), i TEUF) ville have været 
hensigtsmæssigt at gøre brug af de 

udgår
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beføjelser, der er tildelt Rådet i 
henhold til artikel 136 i TEUF, eller 
subsidiært anvende artikel 352 i TEUF 
kombineret med artikel 136 i TEUF;

Or. en

Ændringsforslag 59
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7.  beklager, at den nuværende politiske 
situation ikke har tilladt afprøvning af 
alle de andre muligheder, der er 
indeholdt i traktaterne, for etablering 
af en permanent stabilitetsmekanisme; 
mener navnlig, at det inden for 
rammerne af de nuværende EU-
kompetencer med hensyn til den 
økonomiske og monetære union 
(artikel 3, stk. 4, i TEU) og monetær 
politik for de medlemsstater, der har 
euroen som valuta (artikel 3, stk. 1,
litra c), i TEUF) ville have været 
hensigtsmæssigt at gøre brug af de 
beføjelser, der er tildelt Rådet i 
henhold til artikel 136 i TEUF, eller 
subsidiært anvende artikel 352 i TEUF 
kombineret med artikel 136 i TEUF;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 60
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 7
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7.  beklager, at den nuværende politiske 
situation ikke har tilladt afprøvning af 
alle de andre muligheder, der er 
indeholdt i traktaterne, for etablering 
af en permanent stabilitetsmekanisme; 
mener navnlig, at det inden for 
rammerne af de nuværende EU-
kompetencer med hensyn til den 
økonomiske og monetære union 
(artikel 3, stk. 4, i TEU) og monetær 
politik for de medlemsstater, der har 
euroen som valuta (artikel 3, stk. 1, 
litra c), i TEUF) ville have været 
hensigtsmæssigt at gøre brug af de 
beføjelser, der er tildelt Rådet i 
henhold til artikel 136 i TEUF, eller 
subsidiært anvende artikel 352 i TEUF 
kombineret med artikel 136 i TEUF;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 61
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. beklager, at den nuværende politiske 
situation ikke har tilladt afprøvning af
alle de andre muligheder, der er 
indeholdt i traktaterne, for etablering af 
en permanent stabilitetsmekanisme; 
mener navnlig, at det inden for 
rammerne af de nuværende EU-
kompetencer med hensyn til den 
økonomiske og monetære union (artikel 
3, stk. 4, i TEU) og monetær politik for 
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta (artikel 3, stk. 1, litra c), i TEUF) 
ville have været hensigtsmæssigt at gøre 
brug af de beføjelser, der er tildelt Rådet 

7. beklager, at Det Europæiske Råd ikke 
har undersøgt alle de muligheder, der er 
indeholdt i traktaterne, for etablering af 
en permanent stabilitetsmekanisme; 
mener navnlig, at det inden for 
rammerne af de nuværende EU-
kompetencer med hensyn til den 
økonomiske og monetære union (artikel 
3, stk. 4, i TEU) og monetær politik for 
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta (artikel 3, stk. 1, litra c), i TEUF) 
ville have været hensigtsmæssigt at gøre 
brug af de beføjelser, der er tildelt Rådet 
i henhold til artikel 136 i TEUF, eller 
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i henhold til artikel 136 i TEUF, eller 
subsidiært anvende artikel 352 i TEUF 
kombineret med artikel 136 i TEUF;

subsidiært anvende artikel 352 i TEUF 
kombineret med artikel 133 og 136 i 
TEUF;

Or. en

Ændringsforslag 62
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen til at forsøge 
at finde andre mekanismer, der kan sikre 
euroområdets finansielle stabilitet og 
holdbare og passende økonomiske vækst, 
og stille de nødvendige 
lovgivningsforslag; understreger 
nødvendigheden af, at 
stabilitetsmekanismen indeholder 
foranstaltninger med henblik på at 
mindske truslerne mod den finansielle, 
økonomiske og sociale stabilitet, herunder 
effektiv regulering af de finansielle 
markeder, revision af stabilitets- og 
vækstpagten og bedre økonomisk 
samordning, indførelse af instrumenter til 
mindskelse af makroøkonomiske 
ubalancer inden for euroområdet og 
foranstaltninger med sigte på økologisk 
genopbygning;

Or. en

Ændringsforslag 63
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at den permanente 8. mener, at der med henblik på at 
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stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de 
fornødne ændringer bør gøres brug af 
de institutionelle former for forstærket 
samarbejde i henhold til artikel 20 i 
TEU som et middel til at inddrage 
Unionens institutioner på et indledende 
stadium og berolige de medlemsstater, 
som endnu ikke har euroen som valuta;

inddrage Unionens institutioner, navnlig 
Parlamentet, på korrekt vis, og for at 
berolige de medlemsstater, som har 
euroen som valuta, også bør etableres 
fuld overensstemmelse mellem kapitel 1 
og 4 i afsnit VIII, tredje del, i TFEU;

Or. en

Ændringsforslag 64
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de 
fornødne ændringer bør gøres brug af 
de institutionelle former for forstærket 
samarbejde i henhold til artikel 20 i 
TEU som et middel til at inddrage 
Unionens institutioner på et indledende 
stadium og berolige de medlemsstater, 
som endnu ikke har euroen som valuta;

8. mener endvidere, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt ved at gøre brug af den
institutionelle mekanisme for 
forstærket samarbejde i henhold til 
artikel 20 i TEU i kombination med 
artikel 5 i TEUF om samordning af 
økonomiske politikker som et middel 
til at inddrage Unionens institutioner 
på alle stadier og tilskynde de 
medlemsstater, som endnu ikke har 
euroen som valuta, til at deltage i 
mekanismen;

Or. en

Ændringsforslag 65
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 8
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de 
fornødne ændringer bør gøres brug af de 
institutionelle former for forstærket 
samarbejde i henhold til artikel 20 i 
TEU som et middel til at inddrage 
Unionens institutioner på et indledende 
stadium og berolige de medlemsstater, 
som endnu ikke har euroen som valuta;

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de 
fornødne ændringer bør gøres brug af de 
institutionelle former for et forstærket 
samarbejde som et middel til at inddrage 
Unionens institutioner på et indledende 
stadium og berolige de medlemsstater, 
som endnu ikke har euroen som valuta;

Or. en

Ændringsforslag 66
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de 
fornødne ændringer bør gøres brug af de 
institutionelle former for forstærket 
samarbejde i henhold til artikel 20 i 
TEU som et middel til at inddrage 
Unionens institutioner på et indledende 
stadium og berolige de medlemsstater, 
som endnu ikke har euroen som valuta;

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de fornødne 
ændringer bør gøres brug af de 
institutionelle former for forstærket 
samarbejde i henhold til artikel 20 i TEU 
som et middel til at inddrage Unionens 
institutioner på et indledende stadium og 
berolige de medlemsstater, som endnu 
ikke har euroen som valuta, eller de 
medlemsstater, som ikke har en retlig 
forpligtelse til at indføre euroen; 
understreger, at en sådan mekanisme 
skal tage fuldt hensyn til behovene i 
medlemsstaterne i euroområdet og i de 
medlemsstater, som endnu ikke har 
indført euroen, eller som ikke har 
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nogen planer om at indføre den som 
deres valuta;

Or. en

Ændringsforslag 67
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør bringes så tæt som 
muligt på Den Europæiske Unions 
regelsæt, og at der også med de fornødne 
ændringer bør gøres brug af de 
institutionelle former for forstærket 
samarbejde i henhold til artikel 20 i TEU 
som et middel til at inddrage Unionens 
institutioner på et indledende stadium og 
berolige de medlemsstater, som endnu ikke 
har euroen som valuta;

8. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanismes oprettelse og 
funktionsmåde bør indføres i Den 
Europæiske Unions regelsæt, og at der 
også med de fornødne ændringer bør gøres 
brug af de institutionelle former for 
forstærket samarbejde i henhold til artikel 
20 i TEU som et middel til at inddrage 
Unionens institutioner på et indledende 
stadium og berolige de medlemsstater, som 
endnu ikke har euroen som valuta;

Or. en

Ændringsforslag 68
Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski

Forslag til beslutning
Punkt 9 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 
kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, 
navnlig vedrørende den planlagte 
udformning af stabilitetsmekanismen og 
de forbindelser, som den efter hensigten 
skal have med EU-institutionerne, den 
foreslåede Europæiske Monetære Fond 
og Den Internationale Valutafond; gør 

udgår
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derfor sin støtte til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse afhængig af 
opfyldelsen af følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 69
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 
kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, navnlig 
vedrørende den planlagte udformning af 
stabilitetsmekanismen og de forbindelser, 
som den efter hensigten skal have med EU-
institutionerne, den foreslåede Europæiske 
Monetære Fond og Den Internationale 
Valutafond; gør derfor sin støtte til 
udkastet til Det Europæiske Råd afgørelse 
afhængig af opfyldelsen af følgende 
betingelser:

9. betragter det foreslåede udkast til Det 
Europæiske Råds afgørelse, med dets 
grundlag som en mellemstatslig 
foranstaltning, som et acceptabelt forslag; 
giver derfor sit samtykke til den foreslåede 
traktatændring;

Or. en

Ændringsforslag 70
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 
kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, 
navnlig vedrørende den planlagte 
udformning af stabilitetsmekanismen og 

9. opfordrer Det Europæiske Råd til, 
inden det færdiggør sin afgørelse om 
ændring af traktaten, at give flere 
oplysninger om den detaljerede 
udformning af stabilitetsmekanismen, 
navnlig hvad angår den rolle, som 
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de forbindelser, som den efter hensigten 
skal have med EU-institutionerne, den 
foreslåede Europæiske Monetære Fond 
og Den Internationale Valutafond; gør 
derfor sin støtte til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse afhængig af
opfyldelsen af følgende betingelser:

Unionens institutioner skal spille i 
forbindelse med driften, og forbindelserne 
mellem mekanismen og den foreslåede 
Europæiske Monetære Fond og Den 
Internationale Valutafond; opfordrer 
derfor Det Europæiske Råd til at 
gennemføre yderligere høringer om 
følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 71
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 
kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, 
navnlig vedrørende den planlagte 
udformning af stabilitetsmekanismen og 
de forbindelser, som den efter hensigten 
skal have med EU-institutionerne, den 
foreslåede Europæiske Monetære Fond 
og Den Internationale Valutafond; gør 
derfor sin støtte til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse afhængig af 
opfyldelsen af følgende betingelser:

9. opfordrer Det Europæiske Råd til, 
inden det færdiggør sin afgørelse om 
ændring af traktaten, at give flere 
oplysninger om den detaljerede 
udformning af stabilitetsmekanismen, 
navnlig hvad angår den rolle, som 
Unionens institutioner skal spille i 
forbindelse med driften, og forbindelserne 
mellem mekanismen og den foreslåede 
Europæiske Monetære Fond og Den 
Internationale Valutafond; opfordrer 
derfor Det Europæiske Råd til at 
gennemføre yderligere høringer med 
henblik på at fastlægge, hvordan følgende 
betingelser opfyldes:

Or. en

Ændringsforslag 72
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 
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kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, navnlig 
vedrørende den planlagte udformning af 
stabilitetsmekanismen og de forbindelser, 
som den efter hensigten skal have med EU-
institutionerne, den foreslåede Europæiske 
Monetære Fond og Den Internationale 
Valutafond; gør derfor sin støtte til 
udkastet til Det Europæiske Råd afgørelse 
afhængig af opfyldelsen af følgende 
betingelser:

kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, navnlig 
vedrørende den planlagte udformning af 
stabilitetsmekanismen og de forbindelser, 
som den efter hensigten skal have med EU-
institutionerne, den foreslåede Europæiske 
Monetære Fond og Den Internationale 
Valutafond; opfordrer derfor Det 
Europæiske Råd til at opfylde følgende 
betingelser i forbindelse med etableringen 
af den nye europæiske 
stabilitetsmekanisme:

Or. en

Ændringsforslag 73
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds 
afgørelse kan underkastes en nøje 
gennemgang, er behov for supplerende 
oplysninger, navnlig vedrørende den 
planlagte udformning af 
stabilitetsmekanismen og de 
forbindelser, som den efter hensigten 
skal have med EU-institutionerne, den 
foreslåede Europæiske Monetære Fond 
og Den Internationale Valutafond; gør 
derfor sin støtte til udkastet til Det 
Europæiske Råd afgørelse afhængig af 
opfyldelsen af følgende betingelser:

9. erklærer, at der, for at det foreslåede 
udkast til Det Europæiske Råds afgørelse 
kan underkastes en nøje gennemgang, er 
behov for supplerende oplysninger, navnlig 
vedrørende den planlagte udformning af 
stabilitetsmekanismen og de forbindelser, 
som den efter hensigten skal have med EU-
institutionerne, den foreslåede Europæiske 
Monetære Fond og Den Internationale 
Valutafond;

Or. en
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Ændringsforslag 74
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil1, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil 
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at 
tage de institutionelle former for 
forstærket samarbejde i anvendelse,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil2, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil 
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at 
tage de institutionelle former for 

udgår

                                               
1 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
2 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
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forstærket samarbejde i anvendelse,

Or. en

Ændringsforslag 76
Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil1, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at 
tage de institutionelle former for 
forstærket samarbejde i anvendelse,

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som udtrykt i 
ændringsforslagene i bilaget til denne 
beslutning, der er godkendt af Økonomi-
og Valutaudvalget, idet det forudsættes, at 
ved at flytte den foreslåede bestemmelse
fra stk. 3 til stk. 1 i artikel 136 i TEUF, vil
den permanente stabilitetsmekanisme
uanset sin oprindelige mellemstatslige 
karakter i fremtiden som en mulighed 
kunne indarbejdes i Unionens struktur;
opfordrer til, at stabilitetsmekanismen fra 
starten gøres tilgængelig for 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, men som ønsker at deltage;

Or. en

Ændringsforslag 77
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 

                                               
1 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
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ændringsforslagene i bilaget hertil1, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil 
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at 
tage de institutionelle former for 
forstærket samarbejde i anvendelse,

ændringsforslagene i bilaget hertil;

Or. en

Ændringsforslag 78
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget2 hertil, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at 
tage de institutionelle former for 
forstærket samarbejde i anvendelse,

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil, idet det 
forudsættes, at ved at flytte den foreslåede 
bestemmelse i artikel 136, stk. 3, til artikel 
136, stk. 1, i TEUF, vil den permanente 
stabilitetsmekanisme uanset sin 
oprindelige mellemstatslige oprindelse
kunne indarbejdes i Unionens struktur, 
f.eks. i form af et særligt organ, der 
anvender alle Unionens institutionelle 
former,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
2 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.



AM\859287DA.doc 39/65 PE460.672v01-00

DA

Ændringsforslag 79
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra a

Forslag til beslutning Ændringsforslag

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil1, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil 
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form af en særlig form for organ, ved at 
tage de institutionelle former for forstærket 
samarbejde i anvendelse,

a) en omformulering af Det Europæiske 
Råds udkast til afgørelse som foreslået i 
ændringsforslagene i bilaget hertil2, idet 
det forudsættes, at ved at flytte den 
foreslåede bestemmelse i artikel 136, stk. 
3, til artikel 136, stk. 1, i TEUF, vil 
stabilitetsmekanismen uanset sin 
oprindelige mellemstatslige karakter i 
fremtiden som en mulighed kunne 
indarbejdes i Unionens struktur, f.eks. i 
form et europæisk gældsagentur, ved at 
tage de institutionelle former for forstærket 
samarbejde i anvendelse,

Or. en

Ændringsforslag 80
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – ord til deling af litra a og b

Forslag til beslutning Ændringsforslag

eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9 – ord til deling af litra a og b

                                               
1 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
2 Dette stykke vil automatisk blive slettet, hvis udvalget ikke vedtager nogen ændringsforslag.
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – ord til deling af litra a og b

Forslag til beslutning Ændringsforslag

eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 83
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 9 – ord til deling af litra a og b

Forslag til beslutning Ændringsforslag

eller samt

Or. en

Ændringsforslag 84
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

b) en entydig erklæring fra Det 
Europæiske Råd, der sikrer, at:

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 85
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

b) en entydig erklæring fra Det 
Europæiske Råd, der sikrer, at:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

b) en entydig erklæring fra Det 
Europæiske Råd, der sikrer, at:

b) en entydig forpligtelse fra Det 
Europæiske Råd, der sikrer, at:

Or. en

Ændringsforslag 87
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   den permanente stabilitetsmekanismes 
operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne (et 
stramt program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning) vil blive
fastlagt på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen, efter høring af 
Parlamentet, og at Kommissionen vil 
have ansvaret for at sikre fuld 
overholdelse af disse foranstaltninger 
og for den præventive brug af 

udgår
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mekanismen og regelmæssigt vil 
aflægge beretning til Parlamentet,

Or. en

Ændringsforslag 88
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   den permanente stabilitetsmekanismes 
operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne (et 
stramt program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning) vil blive 
fastlagt på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen, efter høring af 
Parlamentet, og at Kommissionen vil 
have ansvaret for at sikre fuld 
overholdelse af disse foranstaltninger 
og for den præventive brug af 
mekanismen og regelmæssigt vil 
aflægge beretning til Parlamentet,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   den permanente stabilitetsmekanismes 
operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne (et 
stramt program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning) vil blive 
fastlagt på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen, efter høring af 
Parlamentet, og at Kommissionen vil 

–  den permanente stabilitetsmekanismes 
operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne (et 
stramt program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning) vil blive 
fastlagt efter høring af Parlamentet, og
der aflægges regelmæssigt beretning til 
Parlamentet,
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have ansvaret for at sikre fuld 
overholdelse af disse foranstaltninger 
og for den præventive brug af 
mekanismen og regelmæssigt vil 
aflægge beretning til Parlamentet,

Or. en

Ændringsforslag 90
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   den permanente stabilitetsmekanismes 
operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne (et 
stramt program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning) vil blive 
fastlagt på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen, efter høring af 
Parlamentet, og at Kommissionen vil 
have ansvaret for at sikre fuld 
overholdelse af disse foranstaltninger og 
for den præventive brug af mekanismen 
og regelmæssigt vil aflægge beretning 
til Parlamentet,

–   den permanente stabilitetsmekanismes 
operationelle karakteristika og 
betingelserne forbundet med denne, 
herunder et program for økonomisk og 
finanspolitisk tilpasning, vil blive 
fastlagt på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den almindelige lovgivningsprocedure, 
og at Kommissionen vil have ansvaret 
for at sikre fuld overholdelse af disse 
foranstaltninger og for den præventive 
brug af mekanismen og regelmæssigt vil 
aflægge beretning til Parlamentet,

Or. en

Ændringsforslag 91
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   Kommissionen vil gennemføre alle de 
nødvendige opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen og overvågningen af 
den permanent mekanisme og 

udgår
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bedømmelsen af den økonomiske 
situation i medlemsstaterne samt 
regelmæssigt vil aflægge beretning til 
Parlamentet,

Or. en

Ændringsforslag 92
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   Kommissionen vil gennemføre alle de 
nødvendige opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen og overvågningen af 
den permanent mekanisme og 
bedømmelsen af den økonomiske 
situation i medlemsstaterne samt 
regelmæssigt vil aflægge beretning til 
Parlamentet,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 93
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   Kommissionen vil gennemføre alle de 
nødvendige opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen og overvågningen af 
den permanent mekanisme og 
bedømmelsen af den økonomiske 
situation i medlemsstaterne samt 
regelmæssigt vil aflægge beretning til 
Parlamentet,

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 94
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– Kommissionen vil gennemføre alle de 
nødvendige opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen og overvågningen af den 
permanent mekanisme og bedømmelsen 
af den økonomiske situation i
medlemsstaterne samt regelmæssigt vil
aflægge beretning til Parlamentet,

– Europa-Kommissionen vil gennemføre 
alle de nødvendige opgaver i forbindelse 
med gennemførelsen og overvågningen af 
den permanente mekanisme og 
bedømmelsen af den økonomiske situation 
i alle medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og regelmæssigt aflægge beretning 
til Europa-Parlamentet,

Or. en

Ændringsforslag 95
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   den finansielle bistand fra 
mekanismen vil være genstand for nøje 
analyse og underlagt et program for 
økonomisk og finansiel genopretning;
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag 
af en evaluering fra Kommissionen, 
Den Europæiske Centralbank, og for 
så vidt som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond, og

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 96
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–  den finansielle bistand fra mekanismen 
vil være genstand for nøje analyse og 
underlagt et program for økonomisk og 
finansiel genopretning; de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag 
af en evaluering fra Kommissionen, 
Den Europæiske Centralbank, og for 
så vidt som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 97
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–  den finansielle bistand fra mekanismen 
vil være genstand for nøje analyse og 
underlagt et program for økonomisk og 
finansiel genopretning; de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag 
af en evaluering fra Kommissionen, 
Den Europæiske Centralbank, og for 
så vidt som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond, og

udgår

Or. en



AM\859287DA.doc 47/65 PE460.672v01-00

DA

Ændringsforslag 98
Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–  den finansielle bistand fra mekanismen 
vil være genstand for nøje analyse og 
underlagt et program for økonomisk og 
finansiel genopretning; de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag af 
en evaluering fra Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank, og for så vidt 
som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond, og

–  den finansielle bistand fra mekanismen 
vil være genstand for nøje analyse og 
underlagt et program for økonomisk og 
finansiel genopretning; de medlemsstater, 
der har euroen som valuta, og de 
medlemsstater, der deltager i og bidrager 
til den permanente stabilitetsmekanisme, 
vil, når de beslutter at yde finansiel bistand, 
handle på grundlag af en evaluering fra 
Kommissionen, Den Europæiske 
Centralbank, og for så vidt som den er 
involveret, Den Internationale Valutafond,
og

Or. en

Ændringsforslag 99
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– den finansielle bistand fra mekanismen 
vil være genstand for nøje analyse og 
underlagt et program for økonomisk og 
finansiel genopretning; de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag af 
en evaluering fra Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank, og for så vidt 
som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond, og

– den finansielle bistand fra mekanismen 
vil være genstand for nøje analyse og 
underlagt et program for økonomisk og 
finansiel genopretning; de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, vil, når de beslutter at yde 
finansiel bistand, handle på grundlag af 
en evaluering fra Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank, og for så vidt 
som den er involveret, Den 
Internationale Valutafond;
Kommissionen vil med hensyn til 
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analysen og betingelserne for finansiel 
og økonomisk genopretning rapportere 
tilbage til Parlamentet, og

Or. en

Ændringsforslag 100
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– ingen medlemsstat, der har euroen som 
valuta, og som har bidraget til den 
permanente stabilitetsmekanisme, bør 
være udelukket fra adgang til den på 
grund af sin størrelse,

Or. en

Ændringsforslag 101
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–   Kommissionen sørger for den 
permanente stabilitetsmekanismes 
sekretariat;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 102
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

–  Kommissionen sørger for den 
permanente stabilitetsmekanismes 
sekretariat;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 103
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 9 – litra b – led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

–  Kommissionen sørger for den 
permanente stabilitetsmekanismes 
sekretariat;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 104
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. påpeger, at de strenge betingelser for 
ydelse af finansiel bistand under den 
europæiske stabilitetsmekanisme giver de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, mulighed for at tage beføjelser fra 
EU's medlemsstater inden for områderne 
for de økonomiske, finansielle og sociale 
politikker, hvilket grundlæggende betyder 
en udvidelse af de beføjelser, der er tildelt 
Unionen; er følgelig ikke enig i 
anvendelsen af den forenklede 
revisionsprocedure for traktaten, og 
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opfordrer i overensstemmelse med artikel 
48, stk. 2, i TEU, til, at den almindelige 
revisionsprocedure for traktaten 
anvendes;

Or. en

Ændringsforslag 105
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9b. insisterer på en bredere debat om 
eventuelle ændringer af traktaten, der 
inddrager alle personer, der berøres af 
den fremtidige integration, ved at 
indkalde et konvent, der er en 
overbevisende demokratisk mulighed, og 
som kan imødegå den voksende skepsis 
over for Den Europæiske Union i de 27 
medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 106
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at den fremtidige 
stabilitetsmekanisme i videst muligt 
omfang bør gøre brug af Unionens 
institutioner, for eksempel hvad angår 
udførelsen af administrative opgaver, da 
dette vil forhindre oprettelsen af 
dobbeltstrukturer, som på lang sigt vil 
være skadelig for Europæisk integration;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 107
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at den fremtidige 
stabilitetsmekanisme i videst muligt 
omfang bør gøre brug af Unionens 
institutioner, for eksempel hvad angår 
udførelsen af administrative opgaver, da 
dette vil forhindre oprettelsen af 
dobbeltstrukturer, som på lang sigt vil 
være skadelig for Europæisk integration;

10. minder om, at den fremtidige 
stabilitetsmekanisme bør gøre brug af 
Unionens institutioner, da dette vil 
forhindre oprettelsen af dobbeltstrukturer, 
som vil være skadelig for Europæisk 
integration;

Or. en

Ændringsforslag 108
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at den fremtidige 
stabilitetsmekanisme i videst muligt 
omfang bør gøre brug af Unionens 
institutioner, for eksempel hvad angår 
udførelsen af administrative opgaver, da 
dette vil forhindre oprettelsen af 
dobbeltstrukturer, som på lang sigt vil 
være skadelig for Europæisk integration;

10. minder om, at den fremtidige 
stabilitetsmekanisme i videst muligt 
omfang bør gøre brug af Unionens 
institutioner, for eksempel hvad angår 
udførelsen af administrative opgaver, da 
dette vil forhindre oprettelsen af 
dobbeltstrukturer;

Or. en

Ændringsforslag 109
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. minder om, at den fremtidige 
stabilitetsmekanisme i videst muligt 
omfang bør gøre brug af Unionens 
institutioner, for eksempel hvad angår 
udførelsen af administrative opgaver, da 
dette vil forhindre oprettelsen af 
dobbeltstrukturer, som på lang sigt vil være 
skadelig for Europæisk integration;

10. minder om, at den fremtidige 
permanente stabilitetsmekanisme i videst 
muligt omfang bør gøre brug af Unionens 
institutioner, for eksempel hvad angår 
udførelsen af administrative opgaver, da 
dette vil forhindre oprettelsen af 
dobbeltstrukturer, som på lang sigt vil være 
skadelig for Europæisk integration;

Or. en

Ændringsforslag 110
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. kræver, at de lånebetingelser, der 
skal anvendes til tilbagebetaling af midler 
til den permanente stabilitetsmekanisme, i 
fald denne bliver aktiveret, svarer til dem, 
der anvendes af Europa-Kommissionen i 
forbindelse med instrumenterne til 
betalingsbalancestøtte og makrofinansiel 
bistand, dvs. strengt "back-to-back" uden 
en margen over låneomkostningerne; 
mener endvidere, at den rentesats, der 
skal anvendes af den permanente
stabilitetsmekanisme, bør tilbydes på 
gunstige vilkår;

Or. en

Ændringsforslag 111
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 10 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10b. mener, at den permanente 
stabilitetsmekanisme skal have en række 
finansielle instrumenter til sin rådighed, 
herunder muligheden for at købe 
obligationer i en medlemsstat, der står 
over for alvorlige gældsproblemer på både 
primære og sekundære markeder, for 
således at lette denne medlemsstats 
adgang til finansielle markeder;

Or. en

Ændringsforslag 112
Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. insisterer på, at medlemsstaternes 
overholdelse af de økonomiske 
retningslinjer, der er fastlagt af 
Kommissionen, og stabilitetsmekanismens 
betingelser skal kontrolleres af Europa-
Parlamentet i fuld respekt for de nationale
parlamenters budget- og kontrolbeføjelser 
i henhold til alle deltagende 
medlemsstaters forfatningsmæssige 
ramme;

11. insisterer på, at medlemsstaternes 
overholdelse af de økonomiske 
retningslinjer, der er fastlagt af 
Kommissionen, og stabilitetsmekanismens 
betingelser skal kontrolleres af Europa-
Parlamentet, og understreger, at de 
nationale parlamenter skal inddrages fuldt 
ud og i alle faser i overensstemmelse med 
deres budget- og kontrolbeføjelser, og 
navnlig i forbindelse med det europæiske 
semester, for at øge gennemsigtigheden, 
ejerskabet og ansvarligheden af enhver 
afgørelse;

Or. en

Ændringsforslag 113
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 11
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. insisterer på, at medlemsstaternes 
overholdelse af de økonomiske 
retningslinjer, der er fastlagt af 
Kommissionen, og stabilitetsmekanismens 
betingelser skal kontrolleres af Europa-
Parlamentet i fuld respekt for de nationale 
parlamenters budget- og kontrolbeføjelser i 
henhold til alle deltagende medlemsstaters 
forfatningsmæssige ramme;

11. insisterer på, at medlemsstaternes 
overholdelse af de økonomiske 
retningslinjer, der er fastlagt af 
Kommissionen, og stabilitetsmekanismens 
betingelser gives højeste prioritet i fuld 
respekt for de nationale parlamenters 
budget- og kontrolbeføjelser i henhold til 
alle deltagende medlemsstaters 
forfatningsmæssige ramme;

Or. en

Ændringsforslag 114
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. støtter Kommissionens hensigt om at 
”garantere samordningen mellem den 
fremtidige mekanisme og Unionens 
økonomiske styring, navnlig i 
euroområdet, i overensstemmelse med de 
beføjelser, der er tildelt Unionen og dens
institutioner i traktaten”;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. understreger, at udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse som ændret 
ikke vil udvide EU’s kompetencer og vil 
derfor fortsat være omfattet af den 
forenklede revisionsprocedure for 

13. understreger, at udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse som ændret 
ikke vil udvide EU’s kompetencer og vil 
derfor fortsat være omfattet af den 
forenklede revisionsprocedure for 
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traktaten; bemærker omvendt, at denne 
beslutning ikke kan indskrænke EU-
institutionernes beføjelser inden for den 
økonomiske og monetære politik og den 
monetære politik for de medlemsstater, 
der har euroen som valuta, og ej heller på 
nogen måde være til hindring for korrekt 
anvendelse af gældende EU-ret, navnlig 
artikel 122 og 143 i TEUF;

traktaten;

Or. en

Ændringsforslag 116
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. gentager, at Parlamentet kun er 
parat til at støtte Det Europæiske Råds 
udkast til beslutning, hvis betingelse a) 
eller i det mindste betingelse b) som 
fastsat i punkt 9 oven for er opfyldt; 
støtter ikke et brud med 
fællesskabsmetoden og dens demokratiske 
principper;

Or. en

Ændringsforslag 117
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. understreger, at enhver fremtidig 
traktatændring skal vedtages i 
overensstemmelse med den almindelige 
revisionsprocedure for traktater;

Or. en
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Ændringsforslag 118
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. bekræfter, at den anvendte procedure 
i artikel 48, stk. 6, i TEU er en særlig 
procedure, og minder om Parlamentets ret 
til i henhold til artikel 48, stk. 3, i TEU at 
opfordre til indkaldelse af et konvent med 
henblik på at omforme institutioner, 
procedurer eller politikker, der udgør 
Unionens økonomiske styring;

Or. en

Ændringsforslag 119
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. er overbevist om, at hvis Det 
Europæiske Råd i sin afgørelse afviger fra 
Europa-Parlamentets udtalelse, vil det 
give en begrundelse herfor;

Or. en

Ændringsforslag 120
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer Rådet til som en hastesag 
at undersøge spørgsmålet om at give 
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Europa-Parlamentet beføjelse til selv at 
beslutte, hvor dets hjemsted bør være 
baseret;

Or. en

Ændringsforslag 121
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. opfordrer medlemsstaterne til i alle 
27 lande at tillade folkeafstemninger om 
forslag til traktatændringer;

Or. en

Ændringsforslag 122
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Bilag til forslaget til beslutning

Foreslået tekst Ændringsforslag

BILAG TIL FORSLAGET TIL 
BESLUTNING

udgår

Ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse
Artikel 136, stk. 1, litra b a, i TEUF (nyt)
”Rådet kan på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet give de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, bemyndigelse til etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre
stabiliteten i euroområdet som helhed. 
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel 
støtte inden for rammerne af mekanismen 
vil blive besluttet på grundlag af et forslag 
fra Europa-Kommissionen og være 
underlagt strenge konditionalitetskriterier 
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i overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger.
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger 
principperne og de overordnede 
betingelser for konditionalitet for 
finansiel bistand under mekanismen og 
kontrol hermed efter fremgangsmåden i 
artikel 121, stk. 6."

Or. en

Ændringsforslag 123
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Bilag til forslaget til beslutning

Foreslået tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse

udgår

Artikel 136, stk. 1, litra b a, i TEUF (nyt)
”Rådet kan på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet give de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, bemyndigelse til etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet som helhed. 
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel 
støtte inden for rammerne af mekanismen 
vil blive besluttet på grundlag af et forslag 
fra Europa-Kommissionen og være 
underlagt strenge konditionalitetskriterier 
i overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger.
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger 
principperne og de overordnede 
betingelser for konditionalitet for 
finansiel bistand under mekanismen og 
kontrol hermed efter fremgangsmåden i 
artikel 121, stk. 6."

Or. en
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Ændringsforslag 124
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Udkast til afgørelse
Artikel 1

Det Europæiske Råds forslag Ændringsforslag

I artikel 136 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde tilføjes 
følgende stykke:

I artikel 136, stk. 1, i TEUF tilføjes 
følgende afsnit:

"3. De medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte 
inden for rammerne af mekanismen vil 
være underlagt streng konditionalitet.".

"Rådet kan på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet give de 
medlemsstater, der har euroen som valuta,
bemyndigelse til etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet. Ydelsen af 
enhver påkrævet finansiel støtte inden for 
rammerne af mekanismen vil blive 
besluttet på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen og være underlagt strenge 
konditionalitetskriterier i 
overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger.
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger 
principperne og de overordnede 
betingelser for konditionalitet for 
finansiel bistand under mekanismen og 
kontrol hermed efter fremgangsmåden i 
artikel 121, stk. 6."

Or. en

Ændringsforslag 125
Roberto Gualtieri, Edward Scicluna

Udkast til afgørelse
Artikel 1

Det Europæiske Råds forslag Ændringsforslag

I artikel 136 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde tilføjes 

I artikel 136, stk. 1, i TEUF tilføjes 
følgende afsnit:
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følgende stykke:
"3. De medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte 
inden for rammerne af mekanismen vil 
være underlagt streng konditionalitet.".

"Medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kan på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet. Ydelsen af 
enhver påkrævet finansiel støtte inden for 
rammerne af mekanismen vil blive 
besluttet på grundlag af et forslag fra 
Europa-Kommissionen og være underlagt
strenge konditionalitetskriterier i 
overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger.
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger 
principperne og de overordnede 
betingelser for konditionalitet for 
finansiel bistand under mekanismen og 
kontrol hermed efter fremgangsmåden i 
artikel 121, stk. 6."

Or. en

Ændringsforslag 126
Andrew Duff

Udkast til afgørelse
 Artikel 1

Det Europæiske Råds forslag Ændringsforslag

I artikel 136 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde tilføjes 
følgende stykke:

I artikel 136, stk. 1, i TEUF tilføjes 
følgende litra:

"3. De medlemsstater, der har euroen som 
valuta, kan etablere en
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre
stabiliteten i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte 
inden for rammerne af mekanismen vil 
være underlagt streng konditionalitet.".

"c) med henblik på at etablere en
permanent krisemekanisme for at sikre
samhørigheden i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte 
inden for rammerne af mekanismen vil 
være underlagt detaljerede bestemmelser, 
der fastsættes i en forordning vedtaget 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.".

Or. en
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Ændringsforslag 127
Andrew Duff

Udkast til afgørelse
 Punkt 1 a (nyt)

Det Europæiske Råds forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

I artikel 136, stk. 2, foretages følgende 
ændringer:

“I forbindelse med de foranstaltninger, der 
er nævnt i stk. 1, litra a) og b), stemmer 
kun de medlemmer af Rådet, der 
repræsenterer medlemsstater, der har 
euroen som valuta.

Det kvalificerede flertal af disse 
medlemsstater defineres som angivet i 
artikel 238, stk. 3, litra a).

I forbindelse med de foranstaltninger, der 
er nævnt i stk. 1, litra c), stemmer kun de 
medlemmer af Rådet, der repræsenterer 
medlemsstater, der deltager i 
mekanismen.".

Or. en

Ændringsforslag 128
Francesco Enrico Speroni

Forslag til beslutning
Bilag til forslaget til beslutning

Foreslået tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse

Ændringsforslag til udkastet til Det 
Europæiske Råds afgørelse

Artikel 136, stk. 1, litra b a, i TEUF (nyt) Artikel 121, stk. 6, i TEUF:
"Rådet kan på grundlag af en henstilling 
fra Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet give de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
bemyndigelse til etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 

"6. Europa-Parlamentet og Rådet kan ved 
forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure vedtage nærmere 
bestemmelser for den multilaterale 
overvågningsprocedure, der er omhandlet 
i stk. 3 og 4.
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hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet som helhed.
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel 
støtte inden for rammerne af mekanismen 
vil blive besluttet på grundlag af et forslag 
fra Europa-Kommissionen og være 
underlagt strenge konditionalitetskriterier 
i overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger.
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger 
principperne og de overordnede 
betingelser for konditionalitet for 
finansiel bistand under mekanismen og 
kontrol hermed efter fremgangsmåden i 
artikel 121, stk. 6."

Artikel 136, stk. 2, finder tilsvarende 
anvendelse.".

Or. en

Ændringsforslag 129
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Initial amendment as proposed by M. Gualtieri

Foreslået tekst Ændringsforslag

OPRINDELIGT ÆNDRINGSFORSLAG 
SOM STILLET AF GUALTIERI

udgår

Artikel 136 i TEUF 
Udkast til forslag til ændring (Gualtieri)
1. For at medvirke til Den Økonomiske og 
Monetære Unions rette virkemåde og i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i traktaterne vedtager Rådet 
efter den relevante procedure blandt dem, 
der er nævnt i artikel 121 og 126, 
undtagen proceduren i artikel 126, stk. 14, 
foranstaltninger for de medlemsstater, der 
har euroen som valuta:
a) med henblik på at styrke samordningen 
og overvågningen af deres budgetdisciplin
b) med henblik på for disse medlemsstater 
at udarbejde økonomisk-politiske 
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retningslinjer, som skal være i 
overensstemmelse med dem, der er 
vedtaget for hele Unionen, samt at sikre 
overvågningen heraf.
"c) på grundlag af en henstilling fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet kan de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, etablere en 
stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, 
hvis det er nødvendigt for at sikre 
stabiliteten i euroområdet som helhed. 
Ydelsen af enhver påkrævet finansiel 
støtte inden for rammerne af mekanismen 
vil være underlagt streng konditionalitet i 
overensstemmelse med Unionens 
principper og målsætninger.”
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger 
principperne og de overordnede 
betingelser for konditionalitet for 
finansiel bistand under mekanismen og 
kontrol hermed efter fremgangsmåden i 
artikel 121, stk. 6.
2. I forbindelse med de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1, stemmer kun de 
medlemmer af Rådet, der repræsenterer 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta. 
Det kvalificerede flertal af disse 
medlemsstater defineres som angivet i 
artikel 238, stk. 3, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 130
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Skrivelse fra Lamassoure, formand for Budgetudvalget, til Casini, formand for 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Hr. Casini udgår

På sit sidste møde den 7. februar havde 
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Budgetudvalget mulighed for at drøfte det 
forslag om en ændring (tilføjelse af et nyt 
stykke 3) i artikel 136 i TEUF ved hjælp 
af den forenklede procedure i artikel 48, 
stk. 6, i TEU, der i øjeblikket drøftes i 
Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, i overværelse af Deres to 
ordførere, Elmar Brok og Roberto 
Gualtieri. Efter denne drøftelse vedtog 
udvalget at formidle den holdning, som et 
stort flertal af udvalgets medlemmer gav 
udtryk for under drøftelsen, gennem en 
skrivelse fra dets formand

Det forslag, der drøftes, vedrører en 
ændring af artikel 136 i TEUF med 
henblik på at tillade, at de medlemsstater, 
der er interesserede heri, kan etablere en 
stabilitetsmekanisme for euroområdet, 
som kan aktiveres, hvis ”det er nødvendigt 
for at sikre stabiliteten i euroområdet som 
helhed”.

Budgetudvalget glæder sig over, at der i 
traktaterne gives mulighed for oprettelse 
af en sådan stabilitetsmekanisme. Det er 
imidlertid bekymret over, at den 
foreslåede udarbejdelse baner vejen for 
oprettelse af en mekanisme helt uden for 
EU's ansvarsområde, det være sig via 
mellemstatslige mekanismer eller på 
privatretlige betingelser, uden at EU-
institutionerne tildeles nogen rolle som 
sådan.

Budgetudvalget mener, at en 
stabilitetsmekanismes troværdighed ville 
blive styrket, hvis der på et givet tidspunkt 
skabes mulighed for deltagelse af Den 
Europæiske Union, bl.a. ved hjælp af en 
eventuel indgriben gennem EU’s budget 
som en del af garantimekanismen, som 
det sker med den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme (EFSM). De 
seneste erfaringer synes til fulde at 
bekræfte denne tese.

På den anden side er det også klart, at 
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EU-institutionernes indgriben vil give 
mulighed for større demokratisk kontrol 
med denne procedure, særlig gennem 
Europa-Parlamentets udøvelse af sine 
beføjelser som en del af 
budgetmyndigheden.

I denne sammenhæng mener 
Budgetudvalget, at det er af afgørende 
betydning, at EU’s institutioner får en 
rolle i mekanismen, så der dermed gives 
plads til en vis grad af demokratisk 
kontrol med forvaltningen af fonden. Det 
bør endvidere sikres, at EU-
institutionerne har mulighed for fremtidig 
deltagelse i mekanismen, og der bør 
etableres mulighed for, at der kan gribes 
ind i garantiordningen over EU’s budget.

Budgetudvalget ønsker til slut under 
henvisning til den bredere igangværende 
debat om den økonomiske styring at 
understrege, at selv om det er enig i 
behovet for at forbedrede 
håndhævelsesmekanismer vedrørende 
manglende overholdelse af kriterierne i 
stabilitets- og vækstpagten, er det 
udvalgets opfattelse, at disse sanktioner 
ikke skal omfatte foranstaltninger 
vedrørende udgiftsredskaber, der er 
fastsat i EU-budgettet til gennemførelsen
af EU's politikker, så meget desto mere 
eftersom disse ville stamme fra 
procedurer, der overvejende foregår via 
mellemstatslige mekanismer.

Med venlig hilsen

Alain Lamassoure

Or. en


