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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. minder om, at Unionen stadig er 
strukturelt dårligt rustet til at bekæmpe 
tilbageskridt for og krænkelser af 
demokratiet, de grundlæggende rettigheder 
og retsstatsprincippet i medlemsstaterne; 
beklager Rådets manglende muligheder 
for at gøre meningsfulde fremskridt med 
hensyn til at håndhæve Unionens værdier 
i de verserende procedurer i henhold til 
artikel 7 i TEU; bemærker, at Rådets 
manglende effektive anvendelse af 
artikel 7 i TEU rent faktisk muliggør 
fortsat afvigelse fra værdierne i artikel 2 i 
TEU; mærker sig med bekymring den 
usammenhængende karakter af Unionens 
værktøjer på dette område og opfordrer til 
at strømline og håndhæve dem; 

3. understreger, at Unionen er godt 
rustet til at bekæmpe tilbageskridt for og 
krænkelser af demokratiet, de 
grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincippet, og mener, at de 
relevante artikler i traktaterne med hensyn 
til retsmidler og sanktioner mod 
medlemsstaterne allerede er 
fyldestgørende; minder om, at de eneste 
procedurer, der kan anvendes over for 
medlemsstater, der ikke opfylder en 
forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen, 
er dem, der er fastsat i selve traktaterne;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. beklager, at Det Europæiske Råd i 
sine konklusioner af 21. juli 2020 
svækkede den af Kommissionen foreslåede 
budgetmæssige konditionalitetsmekanisme; 
gentager sin opfordring til at sikre, at 
systemiske krænkelser af værdierne i 
artikel 2 i TEU gøres uforenelige med 
EU-finansiering; understreger behovet 
for at anvende omvendt flertal for at 
beskytte Unionens budget, idet 
effektiviteten af den nye mekanisme for 
budgetmæssig konditionalitet ellers vil 
være truet; kræver, at anvendelsen af 
budgetmæssig konditionalitet ledsages af 
foranstaltninger med henblik på at afbøde 
potentielle konsekvenser for individuelle 
modtagere af EU-finansiering, herunder 
civilsamfundsorganisationer; understreger, 
at den budgetmæssige 
konditionalitetsmekanisme ikke alene kan 
erstattes af den foreslåede årlige 
overvågningscyklus; opfordrer 
indtrængende Det Europæiske Råd til at 
følge op på sit løfte i Sibiuerklæringen af 
9. maj 2019 om at beskytte demokratiet og 
retsstatsprincippet;

15. beklager, at Det Europæiske Råd i 
sine konklusioner af 21. juli 2020 vedtog 
den af Kommissionen foreslåede 
budgetmæssige konditionalitetsmekanisme; 
minder om, at Det Europæiske Råd 
enedes om at anvende kvalificeret flertal 
for at beskytte Unionens budget; kræver, at 
anvendelsen af budgetmæssig 
konditionalitet ledsages af foranstaltninger 
med henblik på at afbøde potentielle 
konsekvenser for individuelle modtagere af 
EU-finansiering, herunder 
civilsamfundsorganisationer;
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