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Ændringsforslag 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning 
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Følgerne af de såkaldte foranstaltninger for "budgetkonsolidering" er tydelige. De bør: 
ophæve den økonomiske styring, europluspagten og budgetpagten, ophæve og erstatte 
stabilitetspagten med en rigtig pagt for beskæftigelse og social fremgang, fremme 
beskæftigelse, social og økonomisk vækst med flere struktur- og samhørighedsfonde, oprette 
en solidaritetsfond til støtte for de lande, der har behov for bistand inden for produktion, 
vigtige offentlige tjenesteydelser og jobskabelse med rettigheder.

Ændringsforslag 27
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den globale krise af et hidtil uset 
omfang, der har ramt verden de seneste tre 
år, har været til alvorlig skade for den 
økonomiske vækst og finansielle stabilitet 
og medført en kraftig forværring af 
medlemsstaternes offentlige underskud og 
gæld, hvilket har fået mange af dem til at 
søge finansiel bistand uden for Unionen.

(1) Den globale krise af et hidtil uset 
omfang og den økonomiske opbremsning, 
der har ramt verden de seneste tre år, har 
været til alvorlig skade for den økonomiske 
vækst og finansielle stabilitet og medført 
en kraftig forværring af de finansielle, 
økonomiske og sociale vilkår samt øget
medlemsstaternes offentlige underskud og 
gæld, hvilket har fået mange af dem til at 
søge finansiel bistand uden for Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den globale krise af et hidtil uset 
omfang, der har ramt verden de seneste tre 
år, har været til alvorlig skade for den 
økonomiske vækst og finansielle stabilitet 
og medført en kraftig forværring af 
medlemsstaternes offentlige underskud og 
gæld, hvilket har fået mange af dem til at 
søge finansiel bistand uden for Unionen.

(1) Den globale krise af et hidtil uset 
omfang, der har ramt verden de seneste tre 
år, har været til alvorlig skade for den 
økonomiske vækst og finansielle stabilitet 
og medført en kraftig forværring af de 
finansielle, økonomiske og sociale vilkår
samt medlemsstaternes offentlige 
underskud og gæld, hvilket har fået mange 
af dem til at søge finansiel bistand uden for 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 29
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den økonomiske krise gjorde det 
klart, at EU skal gennemføre en alternativ 
økonomisk politisk dagsorden, der ikke 
kun omfatter besparelsesforanstaltninger, 
men ligeledes udvikling, fuld 
beskæftigelse af høj kvalitet, bæredygtig 
vækst og finanspolitisk ansvarlighed i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 30
Sergio Gutiérrez Prieto
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Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den kraftige forværring af 
medlemsstaternes økonomiske og 
budgetmæssige situation har haft 
forfærdelige virkninger i form af en brat 
stigning i arbejdsløshedsprocenten i hele 
Unionen, og unge under 25 er en af de 
grupper, der er hårdest ramt af krisen. 
Denne gruppes arbejdsløshedsprocent er 
steget med 20 % og udgør mere end 40 % 
i mange medlemsstater. Som følge heraf 
er beskatningsgrundlaget mindsket, de 
økonomiske og sociale omkostninger er 
steget kraftigt, hvilket har medført en brat 
stigning i fattigdom og social udstødelse, 
og tabet af vækstmuligheder vanskeliggør 
i alvorlig grad vejen til et økonomisk og 
budgetmæssigt opsving.

Or. en

Ændringsforslag 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med artikel 9 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tager Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter hensyn til de krav, 
der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.
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Or. en

Ændringsforslag 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Alle EU's politikker skal være i 
overensstemmelse med charteret om 
grundlæggende rettigheder, der tillægger 
borgere både individuelle og kollektive 
rettigheder. Derudover bør EU og 
medlemsstaterne overholde 
hovedprincipperne i Den Internationale 
Arbejdsorganisations grundlæggende 
konventioner, der beskytter alle 
arbejdstageres grundlæggende 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Behovet for fuld overensstemmelse 
mellem Unionens multilaterale ramme for 
overvågning, der er fastlagt i EUF-
traktaten, og de politiske vilkår, der kan 
være knyttet til denne finansielle bistand, 
bør forankres i EU-retten. Den økonomiske 
og finansielle integration mellem de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kræver en forstærket overvågning for at 
forhindre, at de vanskeligheder, som en 
medlemsstat oplever med hensyn til sin 

(2) Behovet for fuld overensstemmelse 
mellem Unionens multilaterale ramme for 
overvågning, der er fastlagt i EUF-
traktaten, og de politiske vilkår, der kan 
være knyttet til denne finansielle bistand, 
ledsaget af incitamenter til fremme af 
bæredygtig vækst, beskæftigelse og social 
fremgang, bør forankres i EU-retten. Den 
økonomiske og finansielle integration 
mellem de medlemsstater, der har euroen 
som valuta, kræver en forstærket 
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finansielle stabilitet, spreder sig til resten af 
euroområdet.

overvågning for at forhindre, at de 
vanskeligheder, som en medlemsstat 
oplever med hensyn til sin finansielle 
stabilitet, spreder sig til resten af 
euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 34
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Behovet for fuld overensstemmelse 
mellem Unionens multilaterale ramme for 
overvågning, der er fastlagt i EUF-
traktaten, og de politiske vilkår, der kan 
være knyttet til denne finansielle bistand, 
bør forankres i EU-retten. Den økonomiske 
og finansielle integration mellem de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
kræver en forstærket overvågning for at 
forhindre, at de vanskeligheder, som en 
medlemsstat oplever med hensyn til sin 
finansielle stabilitet, spreder sig til resten af 
euroområdet.

(2) Behovet for fuld overensstemmelse 
mellem Unionens multilaterale ramme for 
overvågning, der er fastlagt i EUF-
traktaten, og de politiske vilkår, der kan 
være knyttet til denne finansielle bistand, 
ledsaget af incitamenter til fremme af 
vækst, bør forankres i EU-retten. Den 
økonomiske og finansielle integration 
mellem de medlemsstater, der har euroen 
som valuta, kræver en forstærket 
overvågning for at forhindre, at de 
vanskeligheder, som en medlemsstat 
oplever med hensyn til sin finansielle 
stabilitet, spreder sig til resten af 
euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Begrebet social styring bør føjes til 
den økonomiske styring, herunder til de 
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skærpede overvågningsforanstaltninger 
inden for økonomiske politikker, og der 
bør ligeledes træffes passende og 
konvergerende sociale foranstaltninger 
for at sikre beskæftigelsen.

Or. en

Ændringsforslag 36
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den økonomiske og budgetmæssige 
overvågning bør i intensitet stå i rimeligt 
forhold til alvoren i de finansielle 
vanskeligheder og tage passende hensyn til 
arten af den finansielle bistand, der 
modtages, som kan variere mellem 
forebyggende støtte baseret på bestemte 
vilkår og et komplet makroøkonomisk 
tilpasningsprogram ledsaget af strenge 
politiske vilkår.

(3) Den økonomiske og budgetmæssige 
overvågning bør i intensitet stå i rimeligt 
forhold til alvoren i de finansielle 
vanskeligheder og tage passende hensyn til 
arten af den finansielle bistand, der 
modtages, som kan variere mellem 
forebyggende støtte baseret på bestemte 
vilkår og et komplet makroøkonomisk 
tilpasningsprogram ledsaget af strenge 
politiske vilkår. I alle makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer skal der så vidt 
muligt tages højde for det nationale 
reformprogram i det pågældende land i 
forbindelse med Europa 2020-strategien 
for vækst og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 37
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En medlemsstat, der har euroen som 
valuta, bør underkastes en skærpet 

(4) En medlemsstat, der har euroen som 
valuta, bør underkastes skærpet 
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overvågning, når den oplever eller risikerer 
at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt 
at vende tilbage til en normal situation og 
beskytte de øvrige medlemsstater i 
euroområdet mod risikoen for negative 
afsmittende virkninger. Denne skærpede 
overvågning bør omfatte øget adgang til de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
nærmere overvågning af den økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation, og 
regelmæssige indberetninger til Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå. Samme overvågningsregler 
bør gælde for medlemsstater, der anmoder 
om forebyggende bistand fra Den 
Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet 
(EFSF), Den Europæiske 
Stabilitetsmekanisme (ESM), Den 
Internationale Valutafond (IMF) eller 
andre internationale finansielle 
institutioner.

overvågning, når den oplever eller risikerer 
at opleve alvorlig finansiel uro for: a) 
hurtigt at vende tilbage til en normal 
situation og beskytte de øvrige 
medlemsstater i euroområdet mod risikoen 
for negative afsmittende virkninger, b) at 
forebygge konsekvenserne af den 
finansielle uro, som forårsager 
nedskæringer i de sociale ydelser og 
uholdbare pensionssystemer, c) at 
bekæmpe social udstødelse, fattigdom og 
manglende adgang til 
uddannelsesmuligheder, især for de mest 
sårbare grupper.  Denne skærpede 
overvågning bør omfatte øget adgang til de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
nærmere overvågning af den økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation, og 
regelmæssige indberetninger til Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå. Samme overvågningsregler 
bør gælde for medlemsstater, der anmoder 
om forebyggende bistand fra Den 
Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet 
(EFSF), Den Europæiske 
Stabilitetsmekanisme (ESM), Den 
Internationale Valutafond (IMF) eller 
andre internationale finansielle 
institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) En medlemsstat, der har euroen som 
valuta, bør underkastes en skærpet 
overvågning, når den oplever eller risikerer 
at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt 

(4) En medlemsstat, der har euroen som 
valuta, bør underkastes en skærpet 
overvågning, når den oplever eller risikerer 
at opleve alvorlig finansiel uro, for hurtigt 
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at vende tilbage til en normal situation og 
beskytte de øvrige medlemsstater i 
euroområdet mod risikoen for negative 
afsmittende virkninger. Denne skærpede 
overvågning bør omfatte øget adgang til de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
nærmere overvågning af den økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation, og 
regelmæssige indberetninger til Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå. Samme overvågningsregler 
bør gælde for medlemsstater, der anmoder 
om forebyggende bistand fra Den 
Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet 
(EFSF), Den Europæiske 
Stabilitetsmekanisme (ESM), Den 
Internationale Valutafond (IMF) eller 
andre internationale finansielle 
institutioner.

at vende tilbage til en normal situation og 
beskytte de øvrige medlemsstater i 
euroområdet mod risikoen for negative 
afsmittende virkninger. Denne skærpede 
overvågning bør omfatte bredere adgang til 
de oplysninger, der er nødvendige for en 
nærmere overvågning af den sociale, 
beskæftigelsesmæssige, budgetmæssige og 
finansielle situation, og udarbejdelse af en 
regelmæssig indberetning til Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg (EFC), 
Beskæftigelsesudvalget (EMCO) og 
Udvalget for Social Beskyttelse (SPC)
eller et eventuelt underudvalg nedsat af
disse med henblik herpå. Samme 
overvågningsregler bør gælde for 
medlemsstater, der anmoder om 
forebyggende bistand fra Den Europæiske 
Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF), Den 
Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM), 
Den Internationale Valutafond (IMF) eller 
andre internationale finansielle 
institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Overvågningen af den økonomiske og
finanspolitiske situation bør skærpes 
væsentligt for medlemsstater, der er i færd 
med at gennemføre et makroøkonomisk 
tilpasningsprogram. Grundet sidstnævnte 
programmers omfattende karakter bør 
andre former for økonomisk og 
finanspolitisk overvågning afbrydes i det 
makroøkonomiske tilpasningsprograms 
løbetid for at undgå dobbelte 

(5) Overvågningen af den økonomiske,
finanspolitiske, beskæftigelsesmæssige og 
sociale situation bør skærpes væsentligt for 
medlemsstater, der er i færd med at 
gennemføre et makroøkonomisk 
tilpasningsprogram. Sidstnævnte bør 
indeholde foranstaltninger, som har det 
integrerede mål at genoprette finansiel 
stabilitet og nå målene i "strategien for 
vækst og beskæftigelse". Medlemsstaterne 
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indberetningsforpligtelser. aflægger rapport om fremgangen inden 
for begge områder. Grundet det 
makroøkonomiske tilpasningsprograms
omfattende karakter bør andre former for 
økonomisk og budgetmæssig overvågning 
suspenderes i hele det makroøkonomiske 
tilpasningsprograms løbetid for at undgå 
dobbelte indberetningsforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 40
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil 
også medføre suspension af betalinger 
eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 
21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006 —

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil 
også medføre suspension af betalinger 
eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 
21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006 —

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil 
også medføre suspension af betalinger 
eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 
21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 

(7) Medlemsstater, der har eller er truet af 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til 
deres finansielle stabilitet og/eller 
modtager eller kan modtage finansiel 
bistand, er afhængige af europæisk 
solidaritet. De europæiske strukturfonde 
og Samhørighedsfonden kan bidrage 
væsentligt til at sikre, at der selv i 
situationer med finansielle vanskeligheder 
foretages investeringer for at opfylde 
Europa 2020-strategiens vækstmål, 
beskæftigelsesmål og sociale mål. Et 
udkast til tilpasningsprogram kunne 
derfor være ledsaget af en anmodning fra 
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Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006 —

den berørte medlemsstat om midlertidig 
forhøjelse af betalingerne eller af 
betalingerne af saldoen fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden 
—

Or. en

Ændringsforslag 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil 
også medføre suspension af betalinger eller 
forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 21, 
stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1083/2006 —

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat i 
alvorlig grad og gentagne gange ikke har 
overholdt sit tilpasningsprogram, kan 
muligvis medføre suspension af betalinger 
eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 
21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1083/2006. Tværtimod bør der ved 
hjælp af flere europæiske midler udvises 
større solidaritet med de medlemsstater, 
som oplever alvorlige økonomiske, 
budgetmæssige og sociale vanskeligheder, 
og som gør en betydelig indsats for at 
understøtte et økonomisk opsving samt 
jobskabelse. Dette vil give dem mulighed 
for at opnå budgetmæssig stabilitet, 
samtidig med at den økonomiske vækst 
stimuleres, jobskabelsen fremmes, og et 
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tilstrækkeligt højt socialt 
beskyttelsesniveau bevares —

Or. en

Ændringsforslag 44
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke overholder sit tilpasningsprogram, vil
også medføre suspension af betalinger 
eller forpligtelser fra EU's side, jf. artikel 
21, stk. 6, i forordning (EU) nr. XXX om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1083/2006 —

(7) En afgørelse om, at en medlemsstat 
ikke overholder sit tilpasningsprogram, 
kan også medføre forpligtelser fra EU's 
side, jf. artikel 21, stk. 6, i forordning (EU) 
nr. XXX om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1083/2006 —

Or. en

Ændringsforslag 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Anvendelsen af forordningen sker 
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under fuldstændig overholdelse af artikel 
152 i TEUF, og de i medfør af denne 
forordning udstedte henstillinger 
overholder national praksis og nationale 
institutioner for løndannelse. Den skal 
tage hensyn til artikel 28 i charteret om 
grundlæggende rettigheder og berører 
følgelig ikke retten til at forhandle, indgå 
og håndhæve kollektive overenskomster 
eller retten til kollektive skridt i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Or. en

Ændringsforslag 46
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning anvendes i 
overensstemmelse med artikel 153, stk. 3, 
og artikel 152 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. De 
afgørelser, der træffes i overensstemmelse 
med denne forordning, respekterer 
nærhedsprincippet, dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter og 
medlemsstaternes og arbejdsmarkedets 
parters beføjelser for så vidt angår 
løndannelse og pensionsydelser. Denne 
forordning anvendes i overensstemmelse 
med artikel 28 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
berører ikke retten til at forhandle, indgå 
eller gennemføre kollektive 
overenskomster samt retten til kollektive 
skridt under overholdelse af national 
praksis for overenskomstforhandlinger og 
national lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan beslutte at skærpe 
overvågningen af en medlemsstat, som har 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin 
finansielle stabilitet. Den pågældende 
medlemsstat gives mulighed for at 
tilkendegive sine synspunkter på forhånd. 
Kommissionen beslutter hver sjette måned, 
om den skærpede overvågning skal 
fortsætte eller ej.

1. Kommissionen kan beslutte at skærpe 
overvågningen af en medlemsstat, som har 
alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin 
finansielle stabilitet. Den pågældende 
medlemsstat og arbejdsmarkedets parter
gives mulighed for at tilkendegive deres
synspunkter på forhånd. Kommissionen 
beslutter hver sjette måned, om den 
skærpede overvågning skal fortsætte eller 
ej.

Or. en

Ændringsforslag 48
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen offentliggør alle 
beslutninger i henhold til stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) meddele alle ajourførte oplysninger, 
som er nødvendige for den nøje 
overvågning af de fremskridt, der gøres 
med hensyn til at opfylde EU's "strategi 
for vækst og beskæftigelse" på grundlag 
af de indikatorer, som er udviklet inden 
for den fælles evalueringsramme 

Or. en

Ændringsforslag 50
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilsende Europa-Parlamentet 
oplysninger om fattigdomsudviklingen i 
hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 51
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tilsende Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og de nationale 
parlamenter oplysninger om de offentlige 
investeringer, der sigter på at opfylde 
Europa 2020-strategiens vækstmål, 
beskæftigelsesmål og sociale mål.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den medlemsstat, der er under 
overvågning, gennemfører på ingen måde 
de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 
2 og 3, på bekostning af sociale 
rettigheder, men bør forsøge at styrke den 
sociale dimension og kønsdimensionen på 
det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 53
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I forbindelse med gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet skal den 
medlemsstat, der er under overvågning 
fuldt ud overholde 
arbejdsmarkedslovgivningen og praksis 
på dette område, retten til kollektiv 
repræsentation og kollektive 
forhandlinger samt retten til kollektive 
skridt, herunder strejkeretten.

Or. en

Ændringsforslag 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB regelmæssige kontrolbesøg i 
medlemsstaten under overvågning for at 
vurdere, hvordan det går med 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler 
hvert kvartal sine undersøgelsesresultater 
til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
(EFC) eller til ethvert underudvalg nedsat 
heraf med henblik herpå, og tager især 
stilling til, om der er behov for yderligere 
foranstaltninger. Disse kontrolbesøg 
erstatter den overvågning på stedet, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1467/97.

4. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB og Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) regelmæssige 
kontrolbesøg i medlemsstaten under 
overvågning for at vurdere, hvordan det går 
med gennemførelsen af de foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1, 2 og 3. Den meddeler 
hvert kvartal sine undersøgelsesresultater 
til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
(EFC), Beskæftigelsesudvalget (EMCO) 
og Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) 
eller til ethvert underudvalg nedsat af disse
med henblik herpå, og tager især stilling til, 
om der er behov for yderligere 
foranstaltninger. Disse kontrolbesøg 
erstatter den overvågning på stedet, der er 
omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1467/97.

Or. en

Ændringsforslag 55
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative følger 
for den finansielle stabilitet i euroområdet, 
kan Rådet med kvalificeret flertal og efter 
forslag fra Kommissionen henstille til den 
pågældende medlemsstat, at den søger 
finansiel bistand og udarbejder et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram.
Rådet kan beslutte at offentliggøre denne 

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative følger 
for den finansielle stabilitet i euroområdet, 
kan Europa-Parlamentet og Rådet efter 
forslag fra Kommissionen henstille til den 
pågældende medlemsstat, at den søger 
finansiel bistand og udarbejder et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet handler med kvalificeret flertal. 
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henstilling.

Or. en

Ændringsforslag 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative følger 
for den finansielle stabilitet i euroområdet, 
kan Rådet med kvalificeret flertal og efter 
forslag fra Kommissionen henstille til den 
pågældende medlemsstat, at den søger 
finansiel bistand og udarbejder et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet kan beslutte at offentliggøre denne 
henstilling.

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle, økonomiske og sociale
situation i den pågældende medlemsstat har 
betydelige negative følger for den 
finansielle og økonomiske stabilitet i 
euroområdet, kan Rådet med kvalificeret 
flertal og efter forslag fra Kommissionen 
henstille til den pågældende medlemsstat, 
at den søger finansiel bistand og udarbejder 
et makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet offentliggør denne henstilling.

Or. en

Ændringsforslag 57
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative følger 
for den finansielle stabilitet i euroområdet, 
kan Rådet med kvalificeret flertal og efter 

5. Hvis det på basis af den i stk. 4 nævnte 
vurdering konkluderes, at der er behov for 
supplerende foranstaltninger, og at den 
finansielle situation i den pågældende 
medlemsstat har betydelige negative følger 
for den finansielle stabilitet i euroområdet, 
kan Rådet efter forslag fra Kommissionen 
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forslag fra Kommissionen henstille til den 
pågældende medlemsstat, at den søger 
finansiel bistand og udarbejder et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet kan beslutte at offentliggøre denne 
henstilling.

henstille til den pågældende medlemsstat, 
at den søger finansiel bistand og udarbejder 
et makroøkonomisk tilpasningsprogram. 
Rådet kan beslutte at offentliggøre denne 
henstilling. 

Or. en

Ændringsforslag 58
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når der skal træffes en afgørelse i 
henhold til stk. 5, anses Kommissionens 
henstilling for at være vedtaget af Rådet, 
medmindre det med kvalificeret flertal 
beslutter at forkaste henstillingen inden 
for en frist på ti dage, efter at 
Kommissionen har vedtaget den. Den 
pågældende medlemsstat kan anmode om, 
at Rådet indkaldes til samling inden for 
den nævnte frist for at stemme om 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 59
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en henstilling i henhold til stk. 5 
offentliggøres,

udgår

a) kan det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet indbyde repræsentanter for 
den berørte medlemsstat til at deltage i en 
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udveksling af synspunkter
b) kan den berørte medlemsstats 
parlament indbyde repræsentanter for 
Kommissionen til at deltage i en 
udveksling af synspunkter.

Or. en

Begrundelse

Disse udvekslinger af synspunkter bør være en del af en bredere "økonomisk dialog", som er 
af afgørende betydning. Derfor bør der i denne forordning være en særskilt artikel om 
"økonomisk dialog".

Ændringsforslag 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en henstilling i henhold til stk. 5 
offentliggøres,

6. Hvis en henstilling i henhold til stk. 5 
fremsættes,

Or. en

Ændringsforslag 61
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en henstilling i henhold til stk. 5 
offentliggøres,

6. Hvis en henstilling i henhold til stk. 5 
fremsættes,

Or. en
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Ændringsforslag 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kan det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet indbyde repræsentanter for 
den berørte medlemsstat til at deltage i en 
udveksling af synspunkter

a) kan de relevante udvalg i Europa-
Parlamentet indbyde repræsentanter for 
den berørte medlemsstat til at deltage i en 
udveksling af synspunkter

Or. en

Ændringsforslag 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Et bæredygtigt genopretningsprogram

1. En medlemsstat, som er under skærpet 
overvågning, vedtager i nært samarbejde 
med Kommissionen et bæredygtigt 
genopretningsprogram, der har til formål 
at sikre de offentlige finansers
bæredygtighed og økonomisk 
genopretning.
2. I det bæredygtige 
genopretningsprogram fastlægges der 
flerårige målsætninger for offentlige 
investeringer og sociale udgifter med 
henblik på at fastholde vilkårene for 
opfyldelse af målsætningerne i EU's 
strategi for vækst og beskæftigelse. Det 
bæredygtige genopretningsprogram skal, 
under hensyntagen til strukturelle 
svagheder, indeholde specifikke 
prioriterede programmer og projekter, der 
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skal gennemføres med henblik på at 
stabilisere den samlede efterspørgsel.
3. Det bæredygtige genopretningsprogram 
omfatter alle de foranstaltninger, hvortil 
der vil blive afsat EU-midler i forbindelse 
med følgende instrumenter:
– Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen
– Strukturfondene
– EU-projektobligationer
– Horisont 2020-rammeprogrammet.
4. Det bæredygtige genopretningsprogram 
vedlægges som bilag til de dokumenter, 
der skal tilsendes Kommissionen i 
henhold til artikel 3, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat, der vil søge finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, 
ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) 
eller en anden institution uden for 
Unionens rammer underretter straks Rådet, 
Kommissionen og ECB om sine hensigter. 
EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf 
med henblik herpå drøfter den påtænkte 
anmodning efter at have modtaget en 
vurdering fra Kommissionens side.

En medlemsstat, der vil søge finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, EFSF, 
ESM, Den Internationale Valutafond (IMF) 
eller en anden institution uden for 
Unionens rammer underretter straks 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og ECB om sine hensigter. 
EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf 
med henblik herpå drøfter den påtænkte 
anmodning efter at have modtaget en 
vurdering fra Kommissionens side.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der søges finansiel bistand fra EFSF 
eller ESM, foretager Kommissionen 
sammen med ECB og, når det er muligt, 
IMF en analyse af holdbarheden i den 
pågældende medlemsstats offentlige gæld, 
herunder en analyse af medlemsstatens 
evne til at tilbagebetale den ønskede 
finansielle bistand, og den fremsender 
analysen til EFC eller ethvert underudvalg 
nedsat heraf med henblik herpå.

Når der søges finansiel bistand fra EFSF 
eller ESM, foretager Kommissionen 
sammen med ECB og, når det er muligt, 
IMF en analyse af holdbarheden på 
mellemlang og lang sigt i den pågældende 
medlemsstats offentlige gæld, herunder en 
analyse af medlemsstatens evne til at 
tilbagebetale den ønskede finansielle 
bistand, og den fremsender analysen til 
EFC eller ethvert underudvalg nedsat heraf 
med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 66
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der søges finansiel bistand fra EFSF 
eller ESM, foretager Kommissionen 
sammen med ECB og, når det er muligt, 
IMF en analyse af holdbarheden i den 
pågældende medlemsstats offentlige gæld, 
herunder en analyse af medlemsstatens 
evne til at tilbagebetale den ønskede 
finansielle bistand, og den fremsender 
analysen til EFC eller ethvert underudvalg 
nedsat heraf med henblik herpå.

Når der søges finansiel bistand fra EFSF 
eller ESM, foretager Kommissionen 
sammen med ECB og, når det er muligt, 
IMF en analyse af holdbarheden i den 
pågældende medlemsstats offentlige gæld, 
herunder en analyse af medlemsstatens 
evne til at tilbagebetale den ønskede 
finansielle bistand, idet den stadig opfylder 
sine mål for EU's vækst- og 
fattigdomsniveau samt 
beskæftigelsesstrategi, og den fremsender 
analysen til EFC, Beskæftigelsesudvalget 
og Udvalget for Social Beskyttelse eller 
ethvert underudvalg nedsat af disse med 
henblik herpå.
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Or. en

Ændringsforslag 67
Frédéric Daerden

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk, social, finansiel og 
beskæftigelsesmæssig situation og sætte 
medlemsstaten i stand til at finansiere sig 
selv fuldt ud på finansmarkederne. Uden at 
dette berører artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde samt 
Europa 2020-strategiens vækstmål, 
beskæftigelsesmål og sociale mål, tages 
der i udkastet til tilpasningsprogrammet 
behørigt hensyn til de henstillinger, der er 
blevet rettet til den pågældende 
medlemsstat i henhold til EUF-traktatens 
artikel 121, 126 og/eller 148, og til de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
truffet for at efterkomme henstillingerne, 
samtidig med at der stræbes efter at gøre de 
påkrævede politikforanstaltninger bredere, 
stærkere og dybere. Et udkast til
tilpasningsprogram kan derfor være 
ledsaget af en anmodning fra den berørte 
medlemsstat om at modtage midlertidig 
forhøjelse af betalingen eller betalingerne 
af saldoen fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB og Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO), et udkast til et 
tilpasningsprogram, der tager sigte på at 
genskabe en sund og bæredygtig 
økonomisk, finansiel og social situation og 
sætte medlemsstaten i stand til at finansiere 
sig selv fuldt ud på finansmarkederne. 
Udkastet til tilpasningsprogrammet skal 
være fuldt ud foreneligt med artikel 9 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og med de henstillinger, 
der er blevet rettet til den pågældende 
medlemsstat i henhold til traktatens artikel 
121, 126 og/eller 148, og til de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
truffet for at efterkomme henstillingerne, 
samtidig med at der stræbes efter at gøre de 
påkrævede politikforanstaltninger bredere, 
stærkere og dybere. Medlemsstaterne 
medtager i deres makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer en opdateret og 
detaljeret beskrivelse af de forventede 
flerårige udgiftsmål, der har en direkte 
tilknytning til opfyldelsen af målene i 
EU's strategi for vækst og beskæftigelse, 
herunder offentlige investeringer. I 
ovenstående detaljerede beskrivelse gøres 
der behørigt rede for forskellene på de 
forventede udgifter i forhold til de seneste 
stabilitetsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 69
Sergio Gutiérrez Prieto
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk, social og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. Alle 
tilpasningsprogrammer skal have en 
realistisk tidsplan (mellemlang og lang 
sigt) under hensyntagen til, at 
tilpasningsprogrammerne hverken skal 
være for abrupte eller for hurtige, idet de 
ellers vil underminere et økonomisk 
opsving og en forbedring af 
jobsituationen, hvilket vil forværre krisens 
økonomiske og sociale virkninger i endnu 
større grad. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

Or. en

Ændringsforslag 70
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
bæredygtig økonomisk og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

1. En medlemsstat, der anmoder om eller 
modtager finansiel bistand fra en eller flere 
andre stater, IMF, EFSF eller ESM, 
udarbejder i samråd med Kommissionen, 
der arbejder sammen med ECB, et udkast
til et tilpasningsprogram, der tager sigte på 
at genskabe en sund og bæredygtig 
økonomisk og finansiel situation og sætte 
medlemsstaten i stand til at finansiere sig 
selv fuldt ud på finansmarkederne. I 
udkastet til tilpasningsprogrammet tages 
der behørigt hensyn til de henstillinger, der 
er blevet rettet til den pågældende 
medlemsstat i henhold til EUF-traktatens 
artikel 121, 126 og/eller 148, og til de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
truffet for at efterkomme henstillingerne, 
samtidig med at der stræbes efter at gøre de 
påkrævede politikforanstaltninger bredere, 
stærkere og dybere. I alle 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer tages der så vidt 
muligt højde for det nationale 
reformprogram i det pågældende land i 
forbindelse med Europa 2020-strategien 
for vækst og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 71
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram,
der tager sigte på at genskabe en sund og 

1. En medlemsstat, der modtager finansiel 
bistand fra en eller flere andre stater, IMF, 
EFSF eller ESM, udarbejder i samråd med 
Kommissionen, der arbejder sammen med 
ECB, et udkast til et tilpasningsprogram, 
der tager sigte på at genskabe en sund og 
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bæredygtig økonomisk og finansiel 
situation og sætte medlemsstaten i stand til 
at finansiere sig selv fuldt ud på 
finansmarkederne. I udkastet til 
tilpasningsprogrammet tages der behørigt 
hensyn til de henstillinger, der er blevet 
rettet til den pågældende medlemsstat i 
henhold til EUF-traktatens artikel 121, 126 
og/eller 148, og til de foranstaltninger, som 
medlemsstaten har truffet for at 
efterkomme henstillingerne, samtidig med 
at der stræbes efter at gøre de påkrævede 
politikforanstaltninger bredere, stærkere og 
dybere.

bæredygtig og beskæftigelsesfremmende 
økonomisk og finansiel situation og sætte 
medlemsstaten i stand til at finansiere sig 
selv fuldt ud på finansmarkederne. I 
udkastet til tilpasningsprogrammet tages
der behørigt hensyn til de henstillinger, der 
er blevet rettet til den pågældende 
medlemsstat i henhold til EUF-traktatens 
artikel 121, 126 og/eller 148, og til de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
truffet for at efterkomme henstillingerne, 
samtidig med at der stræbes efter at gøre de 
påkrævede politikforanstaltninger bredere, 
stærkere og dybere.

Or. en

Ændringsforslag 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. En medlemsstat, der er omfattet af et 
makroøkonomisk tilpasningsprogram, 
vedtager i nært samarbejde med 
Kommissionen et bæredygtigt 
genopretningsprogram, hvori der 
fastlægges flerårige målsætninger om 
offentlige investeringer og sociale udgifter 
med henblik på at opretholde vilkårene 
for opfyldelse af målsætningerne i EU's 
strategi for vækst og beskæftigelse.
I det bæredygtige genopretningsprogram 
fastlægges og udvælges en række særlige 
prioriterede programmer og projekter, der 
har til formål at stabilisere den samlede 
efterspørgsel, fremme bæredygtig vækst 
og rette op på medlemsstaternes 
strukturelle svagheder.
I det bæredygtige genopretningsprogram 
skal der ligeledes være planer for 
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frontloading og mobilisering af de 
finansielle ressourcer, herunder EIB-lån 
samt EU's finansielle instrumenter.
Det bæredygtige genopretningsprogram 
integreres i tilpasningsprogrammerne og 
opdateres årligt.

Or. en

Ændringsforslag 73
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af 
Rådet med kvalificeret flertal efter forslag 
fra Kommissionen.

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af 
Rådet efter forslag fra Kommissionen.
Kommissionens henstilling anses for at 
være vedtaget af Rådet, medmindre det 
med kvalificeret flertal beslutter at 
forkaste henstillingen inden for en frist på 
ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget den. Den pågældende 
medlemsstat kan anmode om, at Rådet 
indkaldes til samling inden for den 
nævnte frist for at stemme om afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 74
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af 
Rådet med kvalificeret flertal efter forslag 
fra Kommissionen.

2. Tilpasningsprogrammet godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag 
fra Kommissionen. Rådet handler med 
kvalificeret flertal.
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Or. en

Ændringsforslag 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen overvåger sammen med 
ECB, hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet skrider frem, og 
underretter hver tredje måned EFC eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå om udviklingen. Den 
pågældende medlemsstat tilbyder 
Kommissionen sit fulde samarbejde. Den 
forsyner navnlig Kommissionen med alle 
de oplysninger, som denne finder 
nødvendige for overvågningen af 
programmets gennemførelse. Artikel 3, 
stk. 3, finder anvendelse.

3. Kommissionen overvåger sammen med 
ECB og ILO, hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet skrider frem, og 
underretter hver tredje måned EFC eller et 
eventuelt underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå samt Europa-Parlamentet 
og den berørte medlemsstats parlament
om udviklingen. Den pågældende 
medlemsstat tilbyder Kommissionen sit 
fulde samarbejde. Den forsyner navnlig 
Kommissionen med alle de oplysninger, 
som denne finder nødvendige for 
overvågningen af programmets 
gennemførelse. Artikel 3, stk. 3, finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 76
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen, der samarbejder med 
ECB, undersøger sammen med den berørte 
medlemsstat, hvilke ændringer af 
tilpasningsprogrammet der kan være behov 
for. Rådet træffer med kvalificeret flertal 
og efter forslag fra Kommissionen 
afgørelse om eventuelle ændringer af 

4. Kommissionen, der samarbejder med 
ECB, undersøger sammen med den berørte 
medlemsstat, hvilke ændringer af 
tilpasningsprogrammet der kan være behov 
for. Rådet træffer efter forslag fra 
Kommissionen afgørelse om eventuelle 
ændringer af tilpasningsprogrammet. Når 
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tilpasningsprogrammet. denne afgørelse skal træffes, anses 
Kommissionens henstilling for at være 
vedtaget af Rådet, medmindre det med 
kvalificeret flertal beslutter at forkaste 
henstillingen inden for en frist på ti dage, 
efter at Kommissionen har vedtaget den. 
Den pågældende medlemsstat kan 
anmode om, at Rådet indkaldes til 
samling inden for den nævnte frist for at 
stemme om afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 77
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen, der samarbejder med 
ECB, undersøger sammen med den berørte 
medlemsstat, hvilke ændringer af 
tilpasningsprogrammet der kan være behov 
for. Rådet træffer med kvalificeret flertal 
og efter forslag fra Kommissionen 
afgørelse om eventuelle ændringer af 
tilpasningsprogrammet.

4. Kommissionen, der samarbejder med 
ECB, undersøger sammen med den berørte 
medlemsstat, hvilke ændringer af 
tilpasningsprogrammet der kan være behov 
for. Europa-Parlamentet og Rådet træffer 
efter forslag fra Kommissionen afgørelse 
om eventuelle ændringer af 
tilpasningsprogrammet. Rådet træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal.

Or. en

Ændringsforslag 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen, der samarbejder med 
ECB, undersøger sammen med den berørte 
medlemsstat, hvilke ændringer af 
tilpasningsprogrammet der kan være behov 

4. Kommissionen, der samarbejder med 
ECB og ILO, undersøger sammen med den 
berørte medlemsstat, hvilke ændringer af 
tilpasningsprogrammet der kan være behov 
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for. Rådet træffer med kvalificeret flertal 
og efter forslag fra Kommissionen 
afgørelse om eventuelle ændringer af 
tilpasningsprogrammet.

for. Rådet træffer med kvalificeret flertal 
og efter forslag fra Kommissionen 
afgørelse om eventuelle ændringer af 
tilpasningsprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 79
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 
afslører betydelige afvigelser fra det 
makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan 
Rådet med kvalificeret flertal og efter 
forslag fra Kommissionen fastslå, at den 
pågældende medlemsstat ikke opfylder de 
politiske krav i tilpasningsprogrammet.

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 
afslører betydelige afvigelser fra det 
makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan 
Rådet efter forslag fra Kommissionen 
fastslå, at den pågældende medlemsstat 
ikke opfylder de politiske krav i 
tilpasningsprogrammet. Når denne 
afgørelse skal træffes, anses 
Kommissionens henstilling for at være 
vedtaget af Rådet, medmindre det med 
kvalificeret flertal beslutter at forkaste 
henstillingen inden for en frist på ti dage, 
efter at Kommissionen har vedtaget den. 
Den pågældende medlemsstat kan 
anmode om, at Rådet indkaldes til 
samling inden for den nævnte frist for at 
stemme om afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 80
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 5. Hvis overvågningen i henhold til stk. 3 
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afslører betydelige afvigelser fra det 
makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan 
Rådet med kvalificeret flertal og efter 
forslag fra Kommissionen fastslå, at den 
pågældende medlemsstat ikke opfylder de 
politiske krav i tilpasningsprogrammet.

afslører betydelige afvigelser fra det 
makroøkonomiske tilpasningsprogram, kan 
Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag 
fra Kommissionen fastslå, at den 
pågældende medlemsstat ikke opfylder de 
politiske krav i tilpasningsprogrammet. 
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal.

Or. en

Ændringsforslag 81
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det relevante udvalg i Europa-
Parlamentet kan indbyde repræsentanter 
for den berørte medlemsstat til at deltage i 
en udveksling af synspunkter om, 
hvordan gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet forløber.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse udvekslinger af synspunkter bør være en del af en bredere "økonomisk dialog", som er 
af afgørende betydning. Derfor bør der i denne forordning være en særskilt artikel om 
"økonomisk dialog".

Ændringsforslag 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det relevante udvalg i Europa- 7. De relevante udvalg i Europa-
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Parlamentet kan indbyde repræsentanter 
for den berørte medlemsstat til at deltage i 
en udveksling af synspunkter om, hvordan 
gennemførelsen af tilpasningsprogrammet 
forløber.

Parlamentet kan indbyde repræsentanter 
for den berørte medlemsstat til at deltage i 
en udveksling af synspunkter om, hvordan 
gennemførelsen af tilpasningsprogrammet 
forløber.

Or. en

Ændringsforslag 83
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den berørte medlemsstats parlament 
kan indbyde repræsentanter for 
Kommissionen til at deltage i en 
udveksling af synspunkter om, hvordan 
gennemførelsen af 
tilpasningsprogrammet forløber.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse udvekslinger af synspunkter bør være en del af en bredere "økonomisk dialog", som er 
af afgørende betydning. Derfor bør der i denne forordning være en særskilt artikel om 
"økonomisk dialog".

Ændringsforslag 84
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Økonomisk dialog

1. For at fremme dialogen mellem EU-
institutionerne, navnlig Europa-
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Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og 
med henblik på at sikre større 
gennemsigtighed og ansvarlighed, kan det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet 
indbyde formanden for Rådet, 
Kommissionen og, i relevant omfang, 
formanden for Det Europæiske Råd eller 
formanden for Eurogruppen til at give 
møde for udvalget med henblik på at 
drøfte henstillinger og afgørelser truffet i 
henhold til denne forordning.
2. Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg kan give den medlemsstat, der er 
berørt af en henstilling fra Rådet eller en 
afgørelse i henhold til denne forordning, 
mulighed for at deltage i en udveksling af 
synspunkter.
3. Parlamentet i den medlemsstat, der er 
berørt af en henstilling fra Rådet eller en 
afgørelse i henhold til denne forordning, 
kan indbyde repræsentanter for 
Kommissionen til at deltage i en 
udveksling af synspunkter.
4. Rådet og Kommissionen underretter 
regelmæssigt Europa-Parlamentet om 
resultaterne af anvendelsen af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forenelighed med Det Europæiske 
Semester for samordning af økonomiske

politikker

udgår

Overvågningen i henhold til artikel 6, stk. 
3, i denne forordning anses for at erstatte 
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overvågningen og vurderingen af Det 
Europæiske Semester for samordning af 
de økonomiske politikker som omhandlet i 
artikel 2a i forordning (EF) nr. 1466/97 
om styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker.

Or. en

Ændringsforslag 86
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Forenelighed med artikel 28 i Den 

Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og retten til 

arbejde
 I denne forordning tages der hensyn til 
artikel 28 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, og 
forordningen berører følgelig ikke retten 
til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster eller retten til 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Denne 
forordning berører ligeledes ikke retten til 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 87
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
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Forenelighed med retten til kollektive 
forhandlinger og kollektive skridt

I overensstemmelse med EU-retten og 
national lovgivning og praksis griber de 
makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer inden for 
rammerne af nærværende forordning 
ikke ind i arbejdstagernes og 
arbejdsgivernes eller deres respektive 
organisationers ret til at forhandle og 
undertegne kollektive overenskomster på 
det relevante niveau og til at tage 
kollektive skridt for at forsvare deres 
interesser, herunder strejke.

Or. en

Ændringsforslag 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Forenelighed med EU's vækst- og 

beskæftigelsesmål
Gennemførelsen af de makroøkonomiske 
tilpasningsprogrammer inden for 
rammerne af nærværende forordning 
giver hverken en medlemsstat grundlag 
for at undlade at opfylde sine 
forpligtelser, for så vidt angår vækst i EU 
og beskæftigelsesstrategien, eller giver 
Unionen grundlag for at undlade at 
overholde eller tilsidesætte sin almene 
forpligtelse til at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende 
social beskyttelse og bekæmpe social 
udstødelse, jf. artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
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Or. en

Ændringsforslag 89
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat overvåges efter 
programmets gennemførelse, så længe 
mindst 75 % af den finansielle bistand, 
som den har modtaget fra en eller flere 
andre medlemsstater, EFSM, EFSF eller 
ESM, ikke er blevet tilbagebetalt. Rådet 
kan med kvalificeret flertal og efter forslag 
fra Kommissionen forlænge overvågningen 
efter programmets gennemførelse.

1. En medlemsstat overvåges efter 
programmets gennemførelse, så længe 
mindst 75 % af den finansielle bistand, 
som den har modtaget fra en eller flere 
andre medlemsstater, EFSM, EFSF eller 
ESM, ikke er blevet tilbagebetalt. Rådet 
kan efter forslag fra Kommissionen 
forlænge overvågningen efter programmets 
gennemførelse. Når denne afgørelse 
træffes, anses Kommissionens henstilling 
for at være vedtaget af Rådet, medmindre 
det med kvalificeret flertal beslutter at 
forkaste henstillingen inden for en frist på 
ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget den. Den pågældende 
medlemsstat kan anmode om, at Rådet 
indkaldes til samling inden for den 
nævnte frist for at stemme om afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB regelmæssige kontrolbesøg i 
medlemsstaten, der er under overvågning 
efter programmets gennemførelse, for at 

3. Kommissionen gennemfører sammen 
med ECB og ILO regelmæssige 
kontrolbesøg i medlemsstaten, der er under 
overvågning efter programmets 
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vurdere medlemsstatens økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation. 
Den meddeler hvert halve år sine 
undersøgelsesresultater til Det Økonomiske 
og Finansielle Udvalg (EFC) eller til 
ethvert underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå, og tager især stilling til, om 
der er behov for korrigerende 
foranstaltninger.

gennemførelse, for at vurdere 
medlemsstatens økonomiske, 
budgetmæssige og finansielle situation. 
Den meddeler hvert halve år sine 
undersøgelsesresultater til Det Økonomiske 
og Finansielle Udvalg (EFC) eller til 
ethvert underudvalg nedsat heraf med 
henblik herpå, og tager især stilling til, om 
der er behov for korrigerende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 91
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Rådet kan med kvalificeret forslag og
efter forslag fra Kommissionen henstille til 
en medlemsstat, der er under overvågning 
efter programmets gennemførelse, at den 
træffer korrigerende foranstaltninger.

4. Rådet kan efter forslag fra 
Kommissionen henstille til en medlemsstat, 
der er under overvågning efter et programs 
gennemførelse, at den træffer korrigerende 
foranstaltninger. Når denne afgørelse 
træffes, anses Kommissionens henstilling 
for at være vedtaget af Rådet, medmindre 
det med kvalificeret flertal beslutter at 
forkaste henstillingen inden for en frist på 
ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget den. Den pågældende 
medlemsstat kan anmode om, at Rådet 
indkaldes til samling inden for den 
nævnte frist for at stemme om afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 92
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, artikel 3, 
artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 4, og artikel 
11, stk. 4, må kun de medlemmer af Rådet, 
som repræsenterer medlemsstater, der har 
euroen som valuta, deltage i afstemningen, 
og Rådet handler uden at tage 
stemmeafgivningen fra det medlem i 
Rådet, der repræsenterer den berørte 
medlemsstat, i betragtning.

Hvad angår de foranstaltninger, der er 
omhandlet i denne forordning, må kun de 
medlemmer af Rådet, som repræsenterer 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
deltage i afstemningen, og Rådet handler 
uden at tage stemmeafgivningen fra det 
medlem i Rådet, der repræsenterer den 
berørte medlemsstat, i betragtning.

Or. en


