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Ændringsforslag 1
Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker med bekymring, at 
samordningen af den økonomiske politik 
på EU-niveau sker gennem et bredt udvalg 
af bindende og ikke-bindende instrumenter 
og forpligtelser1, der kan underminere EU-
systemets retssikkerhed, og som ifølge den 
offentlige mening skaber forvirring med 
hensyn til medlemsstaternes præcise 
ansvarsområde i forhold til deres status 
som medlemmer eller ikke-medlemmer af 
euroområdet;

1. bemærker med bekymring, at 
samordningen af den økonomiske politik 
på EU-niveau til trods for 
harmoniseringen af 
koordineringsprocedurerne sker gennem 
et bredt udvalg af bindende og ikke-
bindende instrumenter og forpligtelser1, 
der, på grund af manglende metodisk 
konsekvens og indholdsmæssig 
sammenhæng kan underminere EU-
systemets retssikkerhed og ikke bidrager 
til at mindske den eksisterende forvirring i 
offentligheden med hensyn til de 
forskellige involverede EU-institutioners
præcise ansvarsområde eller til at fjerne 
den voksende utilfredshed med, at den 
økonomiske politik udelukkende 
fokuserer på offentlige gældskriterier og 
nedbringelse af det høje niveau for 
offentlig gæld ved hjælp af strukturelle 
reformer inden for beskæftigelses- og 
socialpolitikken;

Or. de

Ændringsforslag 2
Ashley Fox

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
                                               
1 Artikel 121, 126, 148 i TEUF, protokol nr. 12, der er knyttet som bilag til Lissabontraktaten, Rådets beslutning 
om stabilitets- og vækstpagten af 17. juni 1997, rådsformandskabets konklusioner af 20. marts 2005, forordning 
(EF) nr. 1466/97, som ændret ved ..., forordning (EF) nr. 1467/97, som ændret ved ..., adfærdskodeksen om 
specifikationer om gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten og retningslinjer for stabilitets- og 
konvergensprogrammernes indhold og form, vedtaget af Økofin-Rådet den 7. september 2010, Økofin-Rådets 
konklusioner fra oktober 2006 og Økofin-Rådets konklusioner fra oktober 2007, europluspagten vedtaget af 
euroområdets regeringschefer og med tilslutning af Bulgarien, Danmark, Letland, Litauen, Polen og Rumænien 
den 24.-25. marts 2011.
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bemærker, at der bør skelnes mellem 
lande, der er medlemmer af euroområdet, 
lande, der ikke er medlemmer af 
euroområdet, men som har forpligtet sig 
til at slutte sig til euroen, og lande, der 
ikke har forpligtet sig til at slutte sig til 
euroområdet; 

Or. en

Ændringsforslag 3
Anneli Jäätteenmäki

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bemærker, at medlemsstaterne ikke 
har fulgt de regler, de i fællesskab har 
vedtaget, herunder især stabilitets- og 
vækstpagten, hvori det fastsættes, at 
medlemsstaternes årlige budgetunderskud 
skal være under 3 % og den offentlige 
gæld under 60 % af deres BNP; opfordrer 
medlemsstaterne til at rette sig efter 
stabilitets- og vækstpagten og de andre 
regler, de har vedtaget i fællesskab;

Or. fi

Ændringsforslag 4
Roberto Gualtieri

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er af den opfattelse, at det europæiske 
halvår, der først blev foreslået i 

2. er af den opfattelse, at det europæiske 
halvår, der først blev foreslået i 
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Kommissionens meddelelse af maj og juni 
2010 og indledningsvist var baseret på 
Rådets ikke-bindende forpligtelse, bør 
formaliseres i forordningen om styrkelse 
af overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af 
økonomiske politikker (forordning (EF) 
nr. 1466/97);

Kommissionens meddelelse fra maj og juni 
2010 og oprindeligt var baseret på Rådets 
ikke-bindende forpligtelse, bør indarbejdes 
rigtigt i EU-retten, med fuld demokratisk 
kontrol og et selvstændigt retsgrundlag i
form af en forordning i henhold til artikel 
121, stk. 6;

Or. en

Ændringsforslag 5
Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er af den opfattelse, at det europæiske 
halvår, der først blev foreslået i 
Kommissionens meddelelse af maj og juni 
2010 og indledningsvist var baseret på 
Rådets ikke-bindende forpligtelse, bør 
formaliseres i forordningen om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker (forordning (EF) nr. 1466/97);

2. er af den opfattelse, at det europæiske 
halvår, der først blev foreslået i 
Kommissionens meddelelse fra maj og juni 
2010 og oprindeligt var baseret på Rådets 
ikke-bindende forpligtelse, bør 
formaliseres i forordningen om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger samt 
overvågning og samordning af økonomiske 
politikker (forordning (EF) nr. 1466/97), 
og understreger, at den nye 
koordineringsmekanisme fremover bør 
underkastes obligatorisk regelmæssig 
evaluering fra Europa-Parlamentets side;

Or. de

Ændringsforslag 6
Marietta Giannakou

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. henviser til, at det europæiske halvår 
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og evalueringen heraf sammen med 
koordineringen på EU-plan tager sigte på 
at fremme stabilitets- og vækstpagtens 
præventive virkning ved til enhver tid 
rettidigt at sikre, at medlemsstaterne fører 
en disciplineret skattepolitik;

Or. el

Ændringsforslag 7
Roberto Gualtieri

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. gør opmærksom på, at 
medlemsstaterne i henhold til artikel 5, 
stk. 1, i TEUF samordner deres 
økonomiske politikker i Unionen, og at en 
integreret samordning af den økonomiske 
politik i form af et europæisk halvår 
derfor er underlagt de målsætninger og 
krav, der er fastlagt i både EUT (artikel 3, 
stk. 3) og TEUF (særlig artikel 121, 126 
og 148); 

Or. en

Ændringsforslag 8
Roberto Gualtieri

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at en integreret 
overvågning af de økonomiske politikker, 
hvis den skal være effektiv, ikke må 
begrænses til evaluering af 
medlemsstaternes skatte- og 
strukturpolitikker, men skal synkroniseres 
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med mål og aktioner på EU-plan samt 
med niveauet for og arten af Unionens 
økonomiske ressourcer;  understreger i 
denne forbindelse den afgørende rolle, 
som EU's politik og aktioner under 
Europa 2020-strategien spiller, herunder 
samhørighedspolitik, forskning og 
innovation;

Or. en

Ændringsforslag 9
Roberto Gualtieri

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. anser det for hensigtsmæssigt med 
henblik herpå at etablere et instrument 
for interparlamentarisk samordning 
mellem de nationale parlamenter og 
Europa-Parlamentet for at muliggøre en 
dialog om alle aspekter af den integrerede 
samordning af de økonomiske politikker 
forud for de afgørelser, som hvert enkelt 
parlament skal træffe i henhold til sin 
egen forfatningsmæssige orden; opfordrer 
sin formand til sammen med formændene 
for medlemsstaternes parlamenter at 
undersøge muligheden af at nå frem til en 
interparlamentarisk aftale om 
parlamentarisk kontrol inden for 
rammerne af det europæiske halvår; 

Or. en

Ændringsforslag 10
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. anerkender, at det europæiske halvår 
vedrører artikel 121, 126 og 148 i EUF-
traktaten og drejer sig henholdsvis om 
økonomisk koordinering og 
beskæftigelsespolitik, der er baseret på to 
særskilte retlige procedurer; anerkender 
vigtigheden af at have et bredere overblik 
over medlemsstaternes økonomiske og 
budgetmæssige situation; støtter 
Kommissionens beslutning om at samle 
dens anbefalinger i én integreret tekst, men 
dog under den forudsætning, at dette ikke 
underminerer integriteten og 
sammenhængen i bestemte EU-politikker;

3. anerkender, at det europæiske halvår 
vedrører artikel 121, 126 og 148 i EUF-
traktaten og drejer sig henholdsvis om 
økonomisk koordinering og 
beskæftigelsespolitik, der er baseret på to 
særskilte retlige procedurer; anerkender 
vigtigheden af at have et bredere overblik 
over medlemsstaternes økonomiske og 
budgetmæssige situation, navnlig i den 
forberedende fase forud for vigtige 
budgetafgørelser i medlemsstaterne; 
støtter Kommissionens beslutning om at 
samle dens anbefalinger i én integreret 
tekst, men dog under den forudsætning, at 
dette ikke underminerer integriteten og 
sammenhængen i bestemte EU-politikker;

Or. lt

Ændringsforslag 11
Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. beklager, at Europa-Parlamentets 
demokratiske kontrol kun spiller en 
forholdsvis lille rolle i processen og 
understreger, at formaliseringen af det 
europæiske halvår på ingen måde i 
yderligere grad må sætte Europa-
Parlamentets beføjelser på spil, således 
som de er fastsat i traktaterne;

4. beklager, at valget af retsgrundlag ikke 
giver Europa-Parlamentet mulighed for at 
bidrage konkret til det europæiske halvår 
bortset fra de almindelige 
lovgivningsmæssige forhandlinger, 
hvilket betyder, at hele processen fra de 
politiske afgørelser frem til kontrollen 
med gennemførelsen hovedsagelig vil 
være begrænset til Kommissionen, og 
understreger, at formaliseringen af det 
europæiske halvår på ingen måde i 
yderligere grad må sætte Europa-
Parlamentets beføjelser på spil, således 
som de er fastsat i traktaterne;

Or. de
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Ændringsforslag 12
Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. peger på sammenhængen mellem den 
øgede samordning af de økonomiske 
politikker i EU og den i den forbindelse 
krævede demokratiske legitimitet og 
bekræfter, at denne legitimitet efter dets 
opfattelse kun kan opnås, hvis det 
europæiske halvår udvikles til en 
omfattende fælleseuropæisk 
høringsproces for fælles økonomiske og 
sociale problemer, som ud over de hidtil 
involverede institutioner inddrager 
Europa-Parlamentet, de nationale 
parlamenter, arbejdsmarkedet parter, 
relevante aktører fra civilsamfundet og 
videnskabelige eksperter, som tilstræber at 
formulere handlingsstrategier, der gør 
samarbejde, fælles interesser og social 
samhørighed til centrale mål for EU frem 
for konkurrence, og som formaliseres i en 
europæisk lovgivningsproces; anbefaler i 
denne forbindelse, at det nuværende 
retsgrundlag tages op til fornyet 
overvejelse, og at tempoet for det 
europæiske halvår sættes ned;

Or. de

Ændringsforslag 13
Constance Le Grip, Rafał Trzaskowski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. støtter kraftigt det polske 



PE470.072v01-00 10/12 AM\875831DA.doc

DA

formandskabs initiativ til afholdelse af et 
politisk møde i efteråret 2011 om den 
flerårige finansielle ramme med henblik 
på at inddrage de nationale parlamenter i 
forhandlingerne herom, med deltagelse af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, og understreger, at denne 
fremgangsmåde kunne anvendes for at 
forbedre den økonomiske styring og den 
demokratiske kontrol; 

Or. fr

Ændringsforslag 14
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 6 – led 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– den økonomiske dialog skal som et 
nøgleelement i det europæiske halvår sigte 
mod at styrke processens demokratiske 
legitimitet og sikre, at der i hver fase 
anvendes en passende beslutningsproces 
via korrekt parlamentarisk kontrol, der 
både involverer Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter;

den økonomiske dialog skal som et 
nøgleelement i det europæiske halvår sigte 
mod at styrke processens demokratiske 
legitimitet, i højere grad samordne den 
fælles EU-dagsorden og de enkelte 
medlemsstaters foranstaltninger og sikre, 
at der i hver fase anvendes en passende 
beslutningsproces via korrekt 
parlamentarisk kontrol, der både involverer 
Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter, samt at dialogen og 
samarbejdet parlamenterne imellem 
styrkes;

Or. lt

Ændringsforslag 15
Andrew Duff

Udkast til udtalelse
Punkt 6 – led 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– den økonomiske dialog skal bygge på et 
sæt allerede eksisterende 
samarbejdsmetoder de involverede 
institutioner imellem;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 16
Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 6 – led 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

den beføjelse til at fremsætte anbefalinger 
med hensyn til den politiske styring, som 
med det europæiske halvår tillægges 
Kommissionen alene, bør suppleres med 
en institutionel ret for medlemsstaterne til 
at fremsætte deres egne uafhængige 
anbefalinger til EU-institutionerne; 

Or. de

Ændringsforslag 17
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 6 – led 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

– gennemsigtighed skal anerkendes som et 
nøgleelement i processen, og 
Kommissionen og Rådet skal forpligte sig 
til i hver fase at offentliggøre deres 
holdninger og beslutninger;

gennemsigtighed skal anerkendes som et 
nøgleelement i processen, og 
Kommissionen og Rådet skal forpligte sig 
til i hver fase at offentliggøre deres 
holdninger og beslutninger og redegøre for 
dem i Parlamentet, når de opfordres til det 
af Parlamentets ansvarlige udvalg;
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Or. lt

Ændringsforslag 18
Marietta Giannakou

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. mener, at Europa-Parlamentet er det 
rette forum for økonomisk dialog og 
økonomisk samarbejde mellem de 
nationale parlamenter og EU-
institutionerne.

Or. el

Ændringsforslag 19
Ashley Fox

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. anerkender de enkelte medlemsstaters 
forpligtelser i henhold til TEUF og under 
hensyntagen til protokollerne dertil, 
herunder protokol nr. 15.

Or. en


