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14.11.2012 A7-0339/9 

Ändringsförslag  9 
Cornelis de Jong 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att det behövs 

en betydande förbättring av den 

demokratiska legitimiteten och 

ansvarsskyldigheten på unionsnivå för 

EMU-styrningen genom att 

Europaparlamentet ges en ökad roll. Detta 

är absolut nödvändigt och en 

förutsättning för eventuella fortsatta steg 

mot en bankunion, en finanspolitisk 

union och en ekonomisk union. 

9. Europaparlamentet anser att det 

nuvarande demokratiska underskottet är 

beklagligt, och begär en betydande 

förbättring av den demokratiska 

legitimiteten och ansvarsskyldigheten på 

unionsnivå för EMU-styrningen genom att 

Europaparlamentet ges en ökad roll. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Ändringsförslag  10 
Cornelis de Jong 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet uppmanar 

rådets ordförande att lägga fram 

ytterligare förslag som garanterar att de 

sociala rättigheterna skyddas inom ramen 

för EMU-styrningen. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Ändringsförslag  11 
Cornelis de Jong 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Bilagan – Rekommendation 3.1: Förbättrad förhandssamordning av den ekonomiska 
politiken och förbättring av den europeiska planeringsterminen – stycke 6 – strecksats 6 
– led a och b (nya) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 a) Kommissionen bör särskilt överväga 

huruvida medlemsstaterna står inför 

”exceptionella omständigheter”, ett 

uttryck som används för att beskriva en 

ovanlig händelse som ligger utanför de 

berörda medlemsstaternas kontroll och 

som har stora effekter för den offentliga 

ekonomin, eller hänför sig till perioder av 

allvarlig ekonomisk nedgång enligt 

definitionen i den reviderade stabilitets- 

och tillväxtpakten. 

 b) När det föreligger sådana exceptionella 

omständigheter bör kommissionens 

rekommendationer ta hänsyn till dem och 

fokusera mera på att få till stånd en 

hållbar budget på medellång eller lång 

sikt, i stället för att uppmana till 

budgetnedskärningar som rentav kan 

förvärra den rådande situationen. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Ändringsförslag  12 
Cornelis de Jong 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Bilagan – Rekommendation 3.3: En social pakt för Europa – stycke 3 – strecksats 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– genomförandet av ett socialt protokoll till 

skydd för grundläggande sociala rättigheter 

och arbetstagarrättigheter, 

– genomförandet av ett socialt protokoll till 

skydd för grundläggande sociala rättigheter 

och arbetstagarrättigheter, inklusive rätt till 

kollektiva åtgärder, socialt skydd samt 

erkännandet av kollektivavtal, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Ändringsförslag  13 
Cornelis de Jong 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Bilagan – Rekommendation 4.4: Öka transparensen, legitimiteten och 
ansvarsskyldigheten – strecksats 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – Rådets ordförande måste offentliggöra 

varje formellt råd som företrädare för 

finanssektorn riktar till Europeiska rådet.  

Or. en 

 

 


