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Ændringsforslag  339 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6 konstaterer, at fænomenet 

"variabel geometri" giver anledning til 

splittelse og manifesterer sig i EU's 

beslutningsproces, hver gang Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder og 

forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

fører til mindre effektiv 

politikformulering, men også bidrager til 

en til stadighed voksende mangel på 

gennemsigtighed, demokratisk 

ansvarlighed og kontrol; 

6 foreslår en grundlæggende 

revision af traktaten, så beslutninger og 

ansvar placeres så tæt på borgerne som 

muligt i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet; 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri" giver anledning til splittelse og 

manifesterer sig i EU's beslutningsproces, 

hver gang Det Europæiske Råd beslutter 

sig for at anvende mellemstatslige metoder 

og forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

fører til mindre effektiv politikformulering, 

men også bidrager til en til stadighed 

voksende mangel på gennemsigtighed, 

demokratisk ansvarlighed og kontrol; 

6. beklager, at fænomenet "variabel 

geometri" giver anledning til splittelse og 

manifesterer sig i EU's beslutningsproces, 

hver gang Det Europæiske Råd beslutter 

sig for at anvende mellemstatslige metoder 

og forbigå "EU-metoden" som defineret i 

artikel 294 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde; 

bemærker, at dette ikke kun fører til 

mindre sammenhængende effektiv 

politikformulering, men også bidrager til 

en til stadighed voksende mangel på 

gennemsigtighed, demokratisk 

ansvarlighed og kontrol samt velovervejede 
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solidaritetsbaserede valg på de 

økonomiske og politiske områder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri" giver anledning til splittelse og 

manifesterer sig i EU's beslutningsproces, 

hver gang Det Europæiske Råd beslutter 

sig for at anvende mellemstatslige metoder 

og forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

fører til mindre effektiv 

politikformulering, men også bidrager til 

en til stadighed voksende mangel på 

gennemsigtighed, demokratisk 

ansvarlighed og kontrol; 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri" giver anledning til splittelse og 

manifesterer sig i EU's beslutningsproces, 

hver gang Det Europæiske Råd beslutter 

sig for at anvende mellemstatslige metoder 

og forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  342 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri" giver anledning til splittelse og 

manifesterer sig i EU's beslutningsproces, 

hver gang Det Europæiske Råd beslutter 

sig for at anvende mellemstatslige metoder 

og forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

fører til mindre effektiv 

politikformulering, men også bidrager til 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri" nogle gange er til stede i EU's 

beslutningsproces, ofte når Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder og 

forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; 
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en til stadighed voksende mangel på 

gennemsigtighed, demokratisk 

ansvarlighed og kontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  343 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. konstaterer, at det ulige fænomen 

"variabel geometri" påvirker EU's 

beslutningsproces, hver gang Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder og 

forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

fører til mindre effektiv politikformulering, 

men også bidrager til en til stadighed 

voksende mangel på gennemsigtighed, 

demokratisk ansvarlighed og kontrol; 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri", som påvirker EU's 

beslutningsproces, hver gang Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder, 

understøtter det grundlæggende princip 

om Forenet i mangfoldighed, da kun den 

mellemstatslige metode kan tilgodese 

medlemsstaternes mangfoldighed og gøre 

det muligt at leve i godt naboskab; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. konstaterer, at fænomenet 

"variabel geometri" giver anledning til 

splittelse og manifesterer sig i EU's 

beslutningsproces, hver gang Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder og 

forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

6. konstaterer hver gang Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder og 

forbigå "EU-metoden" 

("fællesskabsmetoden") som defineret i 

traktaterne, at dette ikke kun fører til 

mindre effektiv politikformulering, men 

også bidrager til en til stadighed voksende 
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fører til mindre effektiv politikformulering, 

men også bidrager til en til stadighed 

voksende mangel på gennemsigtighed, 

demokratisk ansvarlighed og kontrol; 

mangel på gennemsigtighed, demokratisk 

ansvarlighed og kontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  345 

György Schöpflin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. konstaterer, at fænomenet "variabel 

geometri" giver anledning til splittelse og 

manifesterer sig i EU's beslutningsproces, 

hver gang Det Europæiske Råd beslutter 

sig for at anvende mellemstatslige metoder 

og forbigå "EU-metoden" som defineret i 

traktaterne; bemærker, at dette ikke kun 

fører til mindre effektiv 

politikformulering, men også bidrager til 

en til stadighed voksende mangel på 

gennemsigtighed, demokratisk 

ansvarlighed og kontrol; 

6. konstaterer, at det fleksible 

fænomen "variabel geometri" manifesterer 

sig i EU's beslutningsproces, hver gang Det 

Europæiske Råd beslutter sig for at 

anvende mellemstatslige metoder og 

forbigå "EU-metoden", selv om de ikke er 

fastsat i traktaterne, og accepterer dette 

som en holdbar metode for europæisk 

forvaltning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. mener, at traktatændringen skal 

styrke det gule kort, så det kan fungere i 

praksis; mener, at grænsen for, hvor 

mange parlamenter der skal protestere, 

skal sænkes; 

 mener, at de nationale parlamenters 

indflydelse på EU's lovgivningsproces 
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skal styrkes; mener, at de nationale 

parlamenter bør have større indflydelse 

på, hvordan medlemsstaterne agerer i 

Rådet, og at de bør tildeles samme ret til 

at fremsætte forslag som Europa-

Parlamentet; 

 mener, at det skal være nemmere at 

revidere dårlige beslutninger gennem 

større brug af "solnedgangsparagraffer", 

som betyder, at EU-lovgivning skal 

bekræftes eller genforhandles efter et 

antal år; 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  347 

Esther De Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. bemærker, at et godt samarbejde 

mellem medlemsstaterne er af stor 

betydning, og at det fortsat skal være 

muligt for medlemsstaterne at søge et 

tættere samarbejde i mindre sager, hvor 

samarbejde med alle medlemsstaterne 

ikke er en politisk mulighed; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  348 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. konstaterer, at retsstatsstrukturer, 

økonomisk velstand og et stabilt 

præstationsbaseret socialsystem hører 
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under medlemsstaternes nationale ansvar; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  349 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. konstaterer, at politikken i EU er 

kendetegnet ved en snigende 

afdemokratisering, og at EU har udviklet 

sig til en udemokratisk konstruktion, hvis 

politik udarbejdes af et bureaukrati uden 

for demokratisk kontrol; opfordrer derfor 

til grundlæggende reformer af EU, så 

landene i Europa igen kan fremstå som 

fyrtårne for frihed og demokrati over for 

resten af verden; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  350 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" til 

lovgivning tjener europæiske interesser, 

og bemærker ligeledes, at fænomenet 

"variabel geometri" tjener 

medlemsstaternes almene interesser, og at 

begge er vigtige i forbindelse med EU's 

beslutningsproces; forstår ved "EU-

metoden", at Kommissionen som den 

udøvende magt tager initiativ til 

lovgivning, mens Parlamentet og Rådet, 

der repræsenterer henholdsvis borgerne og 

staterne, træffer afgørelse ved 
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flertalsafstemning, og Domstolen fører 

tilsyn og står for den endegyldige 

domstolskontrol; opfatter "variabel 

geometri" som den praksis, hvor 

forskellige dele af EU integreres på 

forskellige niveauer og i forskelligt tempo 

afhængig af den politiske situation i hvert 

enkelt land; opfatter desuden dette som 

nødvendigt, eftersom EU ikke er en 

homogen stat, men en union med 

suveræne stater, som deler en fælles 

europæisk identitet, kultur og historie, 

men ligeledes er forenede i deres 

mangfoldighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; håber, at 

Europa-Parlamentet, som er det eneste 

organ, der vælges direkte af borgerne, 

med henblik på en reform af denne 

metode som et led i en større revision af 

traktaterne og i lighed med, hvad der sker 

i national lovgivning for de respektive 

lovgivende forsamlinger, gives en effektiv 

initiativret; 

Or. it 
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Ændringsforslag  352 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 
forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; anerkender, 

at en hasteprocedure bør indføres for at 

sikre, at "EU-metoden" respekteres selv i 
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hastetilfælde; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Paulo Rangel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden" den 

lovgivningsprocedure, hvor 
Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, mens 

forpligtelser til enstemmighed bliver 

absolutte undtagelser, og Domstolen fører 

tilsyn og står for den endegyldige 

domstolskontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

7. mener, at den "nuværende EU-

metode" er forældet og dybt udemokratisk; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 



 

PE592.325v02-00 12/181 AM\1109252DA.docx 

DA 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen inden for rammerne af sit 

kompetenceområde som den udøvende 

magt tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

lovgivningsmetode, der sikrer, at alle 

interesser, navnlig den almene europæiske 

interesse, formelt bliver tilgodeset; forstår 

ved "EU-metoden", at Kommissionen som 
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Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

den udøvende magt tager initiativ til 

lovgivning, mens Parlamentet og Rådet, 

der repræsenterer henholdsvis borgerne og 

medlemsstaterne, træffer fælles afgørelse 

ved flertalsafstemning, og Domstolen fører 

tilsyn og står for den endegyldige 

domstolskontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  358 

György Schöpflin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" ikke er 

den eneste lovgivningsmetode, der sikrer, 

at alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  359 

Eleftherios Synadinos 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 
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forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige proceduremæssige kontrol; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste demokratiske lovgivningsmetode, 

der sikrer, at den almene europæiske 

interesse er fremherskende; forstår ved 

"EU-metoden", at Kommissionen som den 

udøvende magt tager initiativ til 

lovgivning, mens Parlamentet og Rådet, 

der repræsenterer henholdsvis borgerne og 

staterne, træffer afgørelse ved 

flertalsafstemning, og Domstolen fører 

tilsyn og står for den endegyldige 

domstolskontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 

7. mener, at "EU-metoden" er den 

eneste lovgivningsmetode, der sikrer, at 
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alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved flertalsafstemning, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

alle interesser, navnlig den almene 

europæiske interesse, bliver tilgodeset; 

forstår ved "EU-metoden", at 

Kommissionen som den udøvende magt 

tager initiativ til lovgivning, mens 

Parlamentet og Rådet, der repræsenterer 

henholdsvis borgerne og staterne, træffer 

afgørelse ved enstemmighed, og 

Domstolen fører tilsyn og står for den 

endegyldige domstolskontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. mener, at Europa-Kommissionen i 

dette øjemed bør iværksætte 

bestemmelser, der skal afskaffe systemet 

med en kommissær pr. medlemsstat, samt 

vedtage en organisatorisk struktur, som 

vil fremme effektivitet og rationalisere 

arbejdsområderne for EU's embedsmænd. 

I denne henseende kan bestemmelser 

fastlagt i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde anvendes som 

grundlag; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. understreger den grundlæggende 

betydning af, at medlemsstaterne 
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overholder EU-lovgivningen, og mener, at 

dens rette gennemførelse skal håndhæves 

og overvåges grundigt af Kommissionen 

og Parlamentet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. anbefaler et fleksibelt netværk, 

som alle medlemsstater alt efter de 

foreliggende muligheder kan deltage i; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

György Schöpflin 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; ikke mindst ved 

at søge input fra alle de mangfoldige 

stemmer, der findes i Europa, og tage 

fuldt hensyn til disse med henblik på at 

styrke det europæiske projekts legitimitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8. bekræfter missionen om blandt 

Europas folk at skabe en union, som 

sætter pris på og respekterer ligheder 

såvel som unikke personligheder, 

respekterer medlemsstaterne og deres 

borgeres ønsker, og som arbejder for et 

socialt og omsorgsfuldt Europa, og kun 

herigennem kan vi arbejde mere 

harmonisk for at imødegå enhver tendens 

til disintegration og for endnu en gang at 

præcisere, at EU har et moralsk, politisk og 

historisk formål og er en konstitutionel 

størrelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  368 

Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder ikke kun er bydende 

nødvendigt at bekræfte målsætningen om 

"en stadig snævrere union mellem de 

europæiske folk" (artikel 1 i TEU) for at 

imødegå enhver tendens til disintegration, 

men ligeledes for at præcisere den 

omfattende betydning af sådan en 

fremgangsmåde, hvis formål bør være at 

give EU en forfatningsmæssig ramme 

underskrevet af de europæiske folk og 

ikke kun medlemsstaternes stats- og 

regeringsoverhoveder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder ikke kun er bydende 

nødvendigt at bekræfte målsætningen om 

"en stadig snævrere union mellem de 

europæiske folk" (artikel 1 i TEU) for at 

imødegå enhver tendens til disintegration, 

men ligeledes for at præcisere den 

omfattende betydning af sådan en 

fremgangsmåde, hvis formål bør være at 

give EU en reel forfatning underskrevet 

af de europæiske folk og ikke kun 

medlemsstaternes stats- og 

regeringsoverhoveder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  370 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8 mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8 mener, at det er bydende 

nødvendigt at bekræfte, at Europas folk 

har ret til at styre deres egen fremtid, og 

at formuleringen om en "stadig snævrere 

union" (artikel 1 i EU-traktaten) ikke har 

til formål at begrænse borgernes 

valgfrihed og politiske rettigheder; 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  371 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8. mener, for at imødegå enhver 

tendens til disintegration og med henblik 

på at omdefinere EU's moralske, politiske 

og historiske formål samt dens 

forfatningsmæssige karakter, at EU's 

beslutningsmetode skal ændres radikalt; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  372 

Beatrix von Storch 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

bekræfte målsætningen om "en stadig 

snævrere union mellem de europæiske 

folk" (artikel 1 i TEU) for at imødegå 

enhver tendens til disintegration og for 

endnu en gang at præcisere, at EU har et 

moralsk, politisk og historisk formål og er 

en konstitutionel størrelse; 

8. mener, at det under disse 

omstændigheder er bydende nødvendigt at 

overveje og revurdere målsætningen om 

"en stadig snævrere union mellem de 

europæiske folk" (artikel 1 i TEU) for at 

give medlemsstaterne mulighed for at 

sikre borgernes frihed og sikkerhed, 

fremme borgernes velstand og yde et 

bidrag til et fredeligt og fremgangsrigt 

Europa; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer til at finde frem til 

grundbetydningen af det fundamentale 

udtryk "de europæiske folk" igen og 

reflektere over indflydelsen af de 

territoriale spændinger, som i 

medlemsstaterne fører til tendensen til 

disintegration. Det er ikke nemt at kunne 

bidrage med stabilitet til det europæiske 

projekt, hvis man ikke selv har opnået at 

integrere mangfoldigheden i sin egen stat; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  374 

Dennis de Jong 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. understreger, at ændringer i 

traktater eller forslag til udvidelse af EU 

ikke kun kræver de nationale 

parlamenters godkendelse, men, 

afhængigt af de nationale ordninger, 

indimellem skal forelægges borgerne i en 

folkeafstemning; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. foreslår at gøre kravene til at 

etablere forstærket og struktureret 

samarbejde mindre restriktive, blandt 

andet ved at sænke det minimale antal af 

deltagende medlemsstater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8b. opfordrer med dette for øje og i 

overensstemmelse med "Strasbourg-

manifestet", som blev underskrevet af et 

betydeligt antal medlemmer, der 

repræsenterer nationale traditionelle 

minoriteter omfattende mere end 70 

millioner europæere, EU's institutioner til 

at spille en mere aktiv rolle i løsningen af 
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politiske spændinger, når konflikter i 

medlemsstaterne udvikler sig til en 

udsigtsløs situation. Reformen af EU bør 

omfatte et system baseret på 

voldgiftsafgørelser til denne type politiske 

konflikter for at undgå retsforløb; 

grundlaget for voldgiftsafgørelserne skal 

bygge på procedurer, der er anvendt på 

globalt niveau i denne type situationer, og 

skal tilskynde princippet om, at parterne, i 

overensstemmelse med principperne i den 

såkaldte "klarhedslov" i Canada, i en 

konflikt hverken må forhindre 

diskussionen eller ytringsfriheden inden 

for rammerne af denne eller ensidigt 

fastlægge en holdning eller løsning. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  377 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere 

den nuværende uhensigtsmæssige 

"variable geometri", dvs. "Europa à la 

carte", ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere 

den nuværende uhensigtsmæssige 

"variable geometri", dvs. "Europa à la 

carte", ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere 

den nuværende uhensigtsmæssige 

"variable geometri", dvs. "Europa à la 

carte", ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  380 

Diane James 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere 

den nuværende uhensigtsmæssige 

"variable geometri", dvs. "Europa à la 

udgår 
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carte", ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 

sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 

sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser eller, hvis dette 

ikke er muligt, da i det mindste at give alle 

medlemsstaterne de samme beføjelser og 

rettigheder med henblik på en fuld 

ligestilling mellem dem; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  382 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9 foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved 

at sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

9 foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til at styrke den 

nuværende "variable geometri" med 

henblik på at gøre Unionen mere 

formålstjenstlig; 
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undtagelsesbestemmelser; 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  383 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved 

at sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til en generel 

rationalisering af den nuværende "variable 

geometri" samt fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  384 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere 

den nuværende uhensigtsmæssige 

"variable geometri", dvs. "Europa à la 

carte", ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til at vurdere, om 

disse traktater stadig er egnede til 

formålet i disse svære tider, og om der er 

mangler, der gør, at en dialog skal 

påbegyndes vedrørende disse 

problemstillinger, og hvordan vi som en 

union af ligemænd kan løse dem; 

Or. en 
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Ændringsforslag  385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere 

den nuværende uhensigtsmæssige 

"variable geometri", dvs. "Europa à la 

carte", ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til at gøre en ende 

på de individuelle medlemsstaters 

fravalgsordninger med hensyn til EU's 

primærret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  386 

György Schöpflin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 

sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte"; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved 

at sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere de 

nuværende uhensigtsmæssige forskelle ved 

at sætte en stopper for praksissen med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  388 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved 

at sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri" ved at sætte en stopper for 

praksissen med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  389 

Eleftherios Synadinos 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 
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sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

tage den nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser op til fornyet 

overvejelse; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 

sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til at reorganisere 

den nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved at 

sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  391 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri", dvs. "Europa à la carte", ved 

at sætte en stopper for den nedbrydende 

praksis med fravalgsordninger, 

tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

9. foreslår, at den næste revision af 

traktaterne bliver brugt til rationalisere den 

nuværende uhensigtsmæssige "variable 

geometri" ved at sætte en stopper for den 

nedbrydende praksis med 

fravalgsordninger, tilvalgsordninger og 

undtagelsesbestemmelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. mener, at anvendelsesområdet for 

ØMU'ens fremtidige institutioner, 

politikker og instrumenter som fastsat i 

den nye traktat bør finde anvendelse på 

alle medlemsstater, undtagen hvis særlige 

undtagelser eller overgangsperioder anses 

for nødvendige eller berettigede for visse 

medlemsstater, og dette på et enestående 

og midlertidigt grundlag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Dennis de Jong 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. understreger, at medlemsstaterne 

selv skal se på offentlige ydelser som 

sociale boliger, pleje, vand, elektricitet, 

offentlig transport, internet og uddannelse 

samt alle andre kernefunktioner, som 

borgerne mener er af almen interesse; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  394 

Dennis de Jong 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. mener, at det for at modvirke 

social dumping er vigtigt, at 

medlemsstaterne kan regulere deres eget 

arbejdsmarked, selv om dette betyder en 

midlertidig suspension af den frie 

bevægelighed for arbejdstagere i 

nødsituationer; understreger, at 

medlemsstaterne selv skal sørge for at 

foretage kontrol med arbejdspladserne for 

at bekæmpe ulovlige og udnyttende 

arbejdsforhold; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  395 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. mener, at den nye traktat bør 

indeholde bestemmelser om tilstrækkelige 

mekanismer under Kommissionens 

ansvar med henblik på at: sikre 

sammenhæng mellem alle europæiske 

politikker, bevare det indre markeds 

integritet og forebygge forskelsbehandling 

af de medlemsstater, der endnu ikke er 

medlemmer af euroområdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  396 

Diane James 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i 

stedet for disse talrige 

undtagelsesordninger bør kunne foreslås 

en slags "associeret status" til de stater i 

periferien, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne status bør være ledsaget 

af forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne 

status; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  397 

György Schöpflin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i 

stedet for disse talrige 

undtagelsesordninger bør kunne foreslås 

en slags "associeret status" til de stater i 

periferien, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne status bør være ledsaget 

af forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne 

status; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  398 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i 

stedet for disse talrige 

undtagelsesordninger bør kunne foreslås 

en slags "associeret status" til de stater i 

periferien, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne status bør være ledsaget 

af forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne 

status; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i 

stedet for disse talrige 

undtagelsesordninger bør kunne foreslås 

en slags "associeret status" til de stater i 

periferien, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne status bør være ledsaget 

af forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne 

status; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status, herunder forpligtelser, i 

egenskaben af statussen som associeret 

stat, i form af finansiering af EU's 

institutioner, løfter om skattepolitisk 

disciplin og planlægning, overholdelse af 

standarderne for det indre markeds 

funktion og kompetence samt 

fremskyndende foranstaltninger med 

henblik på en fuldstændig integration af 

interessenterne; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for individuelle fravalgsordninger bør 

kunne foreslås en ny slags medlemskab til 

de stater, der kun ønsker at deltage inden 

for nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne slags medlemskab med en 

begrænset inddragelse i 

beslutningsprocessen bør være ledsaget af 

forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne status, 

som for eksempel et bidrag til EU-

budgettet og respekt for EU's 

grundlæggende værdier og de fire 

friheder;  
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Or. en 

 

Ændringsforslag  402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret 

status" til de stater i periferien, der kun 

ønsker at deltage i samarbejdet fra 

sidelinjen, dvs. inden for nogle specifikke 

EU-politikområder; mener, at denne 

status bør være ledsaget af forpligtelser, 

som modsvarer de rettigheder, der knytter 

sig til denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

udvikles et instrument eller endda en 

status for at oprette en ring af partnere 

rundt om EU for lande, der endnu ikke 

kan eller ikke ønsker at blive medlem af 

EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne status bør være ledsaget af 

forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne status, 

først og fremmest tilslutning til 

retsstatsprincippet og den frie 

bevægelighed for personer; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig 

til denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags særstatus, der skal 

defineres nærmere, til de stater i 

periferien, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  405 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status; 

Or. de 
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Ændringsforslag  406 

Andrey Kovatchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater i periferien, der kun ønsker at 

deltage i samarbejdet fra sidelinjen, dvs. 

inden for nogle specifikke EU-

politikområder; mener, at denne status bør 

være ledsaget af forpligtelser, som 

modsvarer de rettigheder, der knytter sig til 

denne status; 

10. anbefaler til gengæld, at der i stedet 

for disse talrige undtagelsesordninger bør 

kunne foreslås en slags "associeret status" 

til de stater, der kun ønsker at deltage i 

samarbejdet fra sidelinjen, dvs. inden for 

nogle specifikke EU-politikområder; 

mener, at denne status bør være ledsaget af 

forpligtelser, som modsvarer de 

rettigheder, der knytter sig til denne status; 

Or. bg 

Ændringsforslag  407 

Viviane Reding 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. mener, at den bedste opsætning af 

et fremtidssikret EU ville bestå af åbne 

koncentriske cirkler med en indercirkel 

med de medlemsstater, der deltager i alle 

EU-politikker, en anden cirkel med de 

medlemsstater, der ikke deltager i alle 

EU-politikker, omgivet af en cirkel med 

venner, som medlemsstaterne kan dele alt 

andet end institutioner med; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. mener, at muligheden for 

differentieret integration bør stå åben for 

alle medlemsstater, hvis de er i stand til og 

ønsker at udvikle sig sammen med EU's 

fælles mål; bemærker imidlertid, at sådan 

differentieret integration kun bør veksle 

med hensyn til tidsfrister, således at der 

sikres en klar og ensartet gennemførelse 

af traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10b. den fælles institutionelle ramme 

bør bevares, og enhver form for 

fleksibilitet bør have til formål at nå EU's 

fælles mål uden at underminere 

princippet om lighed mellem alle borgerne 

og medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

udgår 
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flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  411 

György Schöpflin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  412 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11 bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

11 mener, at Europa-Parlamentet 

skal tilgodese det flertal af borgerne i 

Storbritannien, der ønsker at forlade EU, 

og at de skal have en retfærdig aftale, der 

er til gavn for begge parter; 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" kunne være et godt 

udgangspunkt for et gensidigt fordelagtigt 

samarbejde mellem Det Forenede 

Kongerige og EU, som ville fremme 

Europas sikkerhed; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 
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Lamassoure 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

11. bemærker, at det nye instrument 

eller status også kunne være en mulig 

løsningsmodel for at tilgodese det flertal af 

borgerne i Det Forenede Kongerige, der 

ønsker at forlade EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  415 

Mercedes Bresso 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

11. bemærker, at denne nye form for 

medlemskab også kunne være en mulig 

løsningsmodel for at tilgodese det smalle 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  416 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny 

situation, der øger behovet for en revision 

af traktaterne; 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  417 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de 

større medlemsstater og den største 

medlemsstat uden for euroområdet, 

påvirker EU's styrke og institutionelle 

ligevægt – en ny situation, der øger 

behovet for en revision af traktaterne; 

11. bemærker, at valgresultatet i Det 

Forenede Kongerige om at forlade EU ikke 

repræsenterer alle de regioner, som 

stemte; understreger, at 

flertalsbeslutningen om at forlade EU skal 

respekteres, såvel som ønsket om at blive i 

EU, som personer i bestemte regioner 

stemte for, og at de stemmer, som folk i 

det nordlige Irland og Skotland afgav, 

skal respekteres i henhold til princippet 

om samtykke; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny 

situation, der øger behovet for en revision 

af traktaterne; 

11. bemærker, at denne nye form for 

status også kunne være en mulig 

løsningsmodel for at tilgodese det flertal af 

borgerne i Det Forenede Kongerige, der 

ønsker at forlade EU; understreger, at dette 

ønske skal respekteres, eftersom 

udmeldelsen af Det Forenede Kongerige, 

som er en af de større medlemsstater og 

den største medlemsstat uden for 

euroområdet, påvirker EU's styrke og 

institutionelle ligevægt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  419 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 
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der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne med nøgleord som borgernes 

interesse og demokrati; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  420 

Richard Corbett 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af dem, som stemte ved den nylige 

folkeafstemning i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

samtidig med at der tages hensyn til de 

48,1 %, som ønskede at blive i EU; 

bemærker, at udmeldelsen af Det Forenede 

Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  421 

Diane James 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

11. understreger, at det flertal af 

borgerne i Det Forenede Kongerige, der 

ønsker at forlade EU, skal respekteres, 

eftersom udmeldelsen af Det Forenede 

Kongerige, som er en af de større 
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understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne og en efterfølgende opløsning 

af EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  422 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" kunne være en mulig 

løsningsmodel for at tilgodese det flertal af 

borgerne i Det Forenede Kongerige, der 

ønsker at forlade EU; understreger, at dette 

ønske skal respekteres, eftersom 

udmeldelsen af Det Forenede Kongerige, 

som er en af de større medlemsstater og 

den største medlemsstat uden for 

euroområdet, påvirker EU's styrke og 

institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  423 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at denne nye form for 

"associeret status" også kunne være en 

11. bemærker, at denne " associeret 

status" også kunne være en mulig 
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mulig løsningsmodel for at tilgodese det 

flertal af borgerne i Det Forenede 

Kongerige, der ønsker at forlade EU; 

understreger, at dette ønske skal 

respekteres, eftersom udmeldelsen af Det 

Forenede Kongerige, som er en af de større 

medlemsstater og den største medlemsstat 

uden for euroområdet, påvirker EU's styrke 

og institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

løsningsmodel for at tilgodese det flertal af 

borgerne i Det Forenede Kongerige, der 

ønsker at forlade EU; understreger, at dette 

ønske skal respekteres, eftersom 

udmeldelsen af Det Forenede Kongerige, 

som er en af de større medlemsstater og 

den største medlemsstat uden for 

euroområdet, påvirker EU's styrke og 

institutionelle ligevægt – en ny situation, 

der øger behovet for en revision af 

traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. insisterer på, at det er nødvendigt 

nøje at følge den politiske og 

institutionelle udvikling, som ses i lande 

som Skotland, der tydeligt har givet til 

udtryk, at landet ønsker at blive i EU; 

mener, at der efter en tilkendegivelse af 

denne intention i form af en lovlig og 

demokratisk folkeafstemning bør 

etableres en foranstaltning, der vil 

muliggøre en hasteintegrering, at denne 

bør begynde med en automatisk tildeling 

af statussen som associeret stat, og at 

vetoprincippet, som anvendes ved de 

ordinære kandidaterne, som ansøger om 

optagelse i EU, ikke bør gøre sig 

gældende; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  425 

Barbara Spinelli 

 



 

PE592.325v02-00 46/181 AM\1109252DA.docx 

DA 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. bemærker og respekterer det 

forhold, at Nordirlands og Skotlands 

befolkning stemte overvældende for at 

blive i EU; mener, at en tilpasning bør 

findes, hvorved Nordirland bevarer sit 

medlemskab i EU; opfordrer EU til fortsat 

proaktivt at støtte fredsprocessen i Irland 

og sikre, at den fortsætter i enhver 

forhandling om britisk udtrædelse; 

understreger, at en tilpasning ligeledes 

bør findes for så vidt angår Skotland, hvis 

dets borgere udtrykker et ønske herom; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. mener, at EU bør arbejde henimod 

at hjælpe Skotland, Nordirland og 

Gibraltar med at blive i (eller være så 

knyttet som muligt til) EU med respekt for 

deres demokratiske ønske både i tilfælde 

af, at de bevarer deres nuværende 

nationale status, eller at de på 

demokratisk vis vælger at ændre den. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  427 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. konstaterer, at udnævnelsen af 

MEP Guy Verhofstadt til Europa-

Parlamentets observatør for Brexit-

forhandlingerne er bevis på det 

utransparente korridordiplomati inden for 

Europa-Parlamentet og ikke en 

beslutning truffet i plenum; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  428 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i 

EU's beslutningstagning, da det politisk 

set vil være problematisk at lade en 

udtrædende medlemsstat få indflydelse på 

beslutninger, som påvirker den union, 

hvor den pågældende medlemsstat snart 

opgiver sit medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  429 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i 

EU's beslutningstagning, da det politisk 

set vil være problematisk at lade en 

udtrædende medlemsstat få indflydelse på 

beslutninger, som påvirker den union, 

hvor den pågældende medlemsstat snart 

opgiver sit medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Diane James 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i 

EU's beslutningstagning, da det politisk 

set vil være problematisk at lade en 

udtrædende medlemsstat få indflydelse på 

beslutninger, som påvirker den union, 

hvor den pågældende medlemsstat snart 

opgiver sit medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i 

EU's beslutningstagning, da det politisk 

set vil være problematisk at lade en 

udtrædende medlemsstat få indflydelse på 

beslutninger, som påvirker den union, 

hvor den pågældende medlemsstat snart 

opgiver sit medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen udmeldelse, 

hvilket er fuldt ud i overensstemmelse 
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finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i 

EU's beslutningstagning, da det politisk 

set vil være problematisk at lade en 

udtrædende medlemsstat få indflydelse på 

beslutninger, som påvirker den union, 

hvor den pågældende medlemsstat snart 

opgiver sit medlemskab; 

med traktaterne; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  433 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne 

– bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i EU-

institutionerne – bortset fra forhandlingerne 

og aftalen om Det Forenede Kongeriges 

egen udmeldelse; mener, at det er påkrævet 

at finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning i den tid, hvor 

udmeldelsesforhandlingerne står på, da 

det politisk set vil være problematisk at 

lade en udtrædende medlemsstat få 

indflydelse på beslutninger, som påvirker 

den union, hvor den pågældende 

medlemsstat snart opgiver sit medlemskab; 

foreslår, at der, inden der træffes en 

formel beslutning, foretages en uformel 

høring med henblik på at gøre det synligt, 

hvad beslutningen ville være uden Det 

Forenede Kongeriges deltagelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 
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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; minder om princippet om 

loyalt samarbejde som fastsat i traktaterne 

(artikel 4, stk. 3, i TEU); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 
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beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse, navnlig 

afstemninger i Europa-Parlamentet, på 

beslutninger, som vedrører fremtiden i den 

union, hvor den pågældende medlemsstat 

snart opgiver sit medlemskab; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse, navnlig 

afstemningerne i Europa-Parlamentet, på 

beslutninger, som vedrører fremtiden i den 

union, hvor den pågældende medlemsstat 

snart opgiver sit medlemskab; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 



 

AM\1109252DA.docx 53/181 PE592.325v02-00 

 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne 

– bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i EU-

institutionerne – bortset fra forhandlingerne 

og aftalen om Det Forenede Kongeriges 

egen udmeldelse; mener, at midlertidige 

ordninger vedrørende Det Forenede 

Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning bør overvejes i den tid, 

hvor udmeldelsesforhandlingerne står på, 

da det politisk set vil være problematisk at 

lade en udtrædende medlemsstat få 

indflydelse på beslutninger, som påvirker 

den union, hvor den pågældende 

medlemsstat snart opgiver sit medlemskab; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  438 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, så vidt den selv ønsker det, 

fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 
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Or. el 

 

Ændringsforslag  439 

Richard Corbett 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det kan være 

påkrævet at finde midlertidige ordninger 

vedrørende Det Forenede Kongeriges 

deltagelse i Rådets beslutningstagning, da 

det politisk set vil være problematisk at 

lade en udtrædende medlemsstat få 

indflydelse på beslutninger, som påvirker 

den union, hvor den pågældende 

medlemsstat snart opgiver sit medlemskab; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at det er påkrævet at 

12. understreger det faktum, at Det 

Forenede Kongerige, indtil traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på denne 

medlemsstat, fortsat vil deltage i hele EU's 

beslutningstagning via EU-institutionerne – 

bortset fra forhandlingerne og aftalen om 

Det Forenede Kongeriges egen 

udmeldelse; mener, at midlertidige 



 

AM\1109252DA.docx 55/181 PE592.325v02-00 

 DA 

finde midlertidige ordninger vedrørende 

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning, da det politisk set vil 

være problematisk at lade en udtrædende 

medlemsstat få indflydelse på beslutninger, 

som påvirker den union, hvor den 

pågældende medlemsstat snart opgiver sit 

medlemskab; 

ordninger vedrørende Det Forenede 

Kongeriges deltagelse i EU's 

beslutningstagning kan forudses, da det 

politisk set vil være problematisk at lade en 

udtrædende medlemsstat få indflydelse på 

beslutninger, som påvirker den union, hvor 

den pågældende medlemsstat snart opgiver 

sit medlemskab; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 – nr. 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1) anmoder om, at der indføres en 

status som "observatør" for alle Det 

Forenede Kongeriges valgte eller 

udpegede repræsentanter i EU-

institutionerne; påpeger, at disse 

repræsentanter i kraft af en sådan status 

vil kunne deltage i drøftelserne, men ikke 

i beslutningstagningen, især for så vidt 

angår afstemningerne i Europa-

Parlamentet og Rådet for Den 

Europæiske Union, indtil Det Forenede 

Kongerige udtræder af EU; foreslår, at 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

udpeges til at fastlægge reglerne for 

denne status som observatør for samtlige 

institutioner; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 – nr. 2 (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2) anmoder om, at Det Europæiske 

Lægemiddelagenturs hovedkontor, der på 

nuværende tidspunkt er beliggende i 

London, flyttes til en anden medlemsstat; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. minder om, at oprettelsen af EU 

har været forankret i fire friheder, nemlig 

varernes frie bevægelighed, fri 

bevægelighed for tjenesteydelser og 

etableringsfrihed, fri bevægelighed for 

personer (og statsborgerskab), herunder 

arbejdskraftens frie bevægelighed og fri 

bevægelighed for kapital; påpeger derfor, 

at både forhandlingerne og den endelige 

aftale om Det Forenede Kongeriges 

udmeldelse fra EU såvel som den 

fremtidige ramme for det fremtidige 

forhold bør respektere deres betydelige 

udelelighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. forventer derfor, at Det Forenede 

Kongerige ved aktivering af 
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udtrædelsesprocessen ifølge artikel 50 i 

TEU forklarer, hvordan de forventer at 

forholde sig i Rådet ved høringer og 

beslutningstagning vedrørende de løbende 

lovgivningsprocesser for ikke at forhindre 

arbejdet i det kommende EU-27; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  445 

Constance Le Grip 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. henviser til, at Det Forenede 

Kongeriges borgere har valgt at træde ud 

af EU; anmoder om, at Den Europæiske 

Banktilsynsmyndigheds og Det 

Europæiske Lægemiddelagenturs 

hovedkontor, der begge er beliggende i 

London, flyttes til en anden medlemsstat; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  446 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. anerkender Irlands unikke 

omstændigheder i forbindelse med Brexit-

processen og de potentielle trusler mod 

den irske fredsproces; EU skal arbejde 

sammen med den irske regering og det 

nordirske regering for at undgå disse 

trusler med alle midler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  447 

Francesc Gambús 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. afviser i hvert tilfælde en 

hypotetisk forhandling med Det Forenede 

Kongerige om dets forbliven i EU under 

vilkår, som er forskellige fra dem, der 

gjaldt før Brexit; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. anmoder om, at Det Europæiske 

Lægemiddelagenturs hovedkontor, der på 

nuværende tidspunkt er beliggende i 

London, flyttes til en anden medlemsstat; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12b. anmoder om, at der indføres en 

status som "observatør" for alle Det 

Forenede Kongeriges valgte eller 

udpegede repræsentanter i EU-

institutionerne; påpeger, at disse 

repræsentanter i kraft af en sådan status 

vil kunne deltage i drøftelserne, men ikke 

i beslutningstagningen, især for så vidt 

angår afstemningerne i Europa-

Parlamentet og Rådet for Den 

Europæiske Union, indtil Det Forenede 

Kongerige udtræder af EU; foreslår, at 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

udpeges til at fastlægge reglerne for 

denne status som observatør for samtlige 

institutioner; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  450 

Constance Le Grip 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12b. anmoder om, at en status som 

"observatørmedlem" for de britiske 

medlemmer af Europa-Parlamentet tages 

under overvejelse og træder i kraft, så 

snart den britiske regering har aktiveret 

artikel 50 i TEUF, og det britiske 

parlament har vedtaget at ophæve 

European Communities Act; påpeger, at 

disse medlemmer i kraft af en sådan 

status vil kunne deltage i Europa-

Parlamentets forhandlinger, men ikke i 

afstemningerne; foreslår, at Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender overdrages 

arbejdet med at udforme denne status som 

"observatørmedlem" og reglerne herfor; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Ny økonomisk styring Ny økonomisk styring og etablering af et 

socialt Europa 

Or. en 

 

Ændringsforslag  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Ny økonomisk styring Ny økonomisk politik og styring 

Or. en 

 

Ændringsforslag  453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. minder om, som fastsat i sin 

beslutning af XXXX om en 

budgetkapacitet for euroområdet, at de 

forskellige kriser kræver, at euroområdet 

så hurtigt som muligt foretager et 

kvalitativt integrationsspring for at leve op 

til sit løfte om stabilitet, konvergens, vækst 

og jobs; 

Or. en 



 

AM\1109252DA.docx 61/181 PE592.325v02-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne i 

mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne i 

mange EU-medlemsstater og understreger, 

at disse vanskeligheder først og fremmest 

skyldes manglende omfordeling mellem 

medlemsstaterne – en omfordeling, der er 

afgørende for at rette op på skævheder og 

uligheder, støtte en harmonisk udvikling 

og skabe en Union, der rent faktisk er 

økonomisk, og ikke blot monetær; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  455 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i 

Den Økonomiske og Monetære Union 

(ØMU) samt tabt konkurrenceevne i 

økonomierne i mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over tabt 

konkurrenceevne i økonomierne i mange 

EU-medlemsstater; anerkender, at tabt 

konkurrenceevne i økonomierne i mange 

EU-medlemsstater er et direkte resultat af 

den stramningsdagsorden, der stammer 

direkte fra Bruxelles; anerkender 

endvidere, at dårligt udtænkte 

handelsaftaler og 

afindustrialiseringspolitikken ligeledes er 

skyld i tabt konkurrenceevne i 

økonomierne i visse medlemsstater; 

Or. en 
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Ændringsforslag  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne i 

mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne i 

mange EU-medlemsstater; mener, at 

menneskelige investeringer skal gives lige 

så høj prioritet som investeringer i 

infrastruktur, innovation og alle andre 

områder, der anses som afgørende for 

Europas globale konkurrenceevne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i 

Den Økonomiske og Monetære Union 

(ØMU) samt tabt konkurrenceevne i 

økonomierne i mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over tabt 

konkurrenceevne i økonomierne i mange 

EU-medlemsstater, der i høj grad er 

forårsaget af den spændetrøje, som 

medlemskab af euroområdet pålagde, og 

de manglende redskaber til at håndtere en 

valutakrise i individuelle medlemsstater, 

hvilket er en afspejling af den dårlige 

udformning af selve euroen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 
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Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne 

i mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over stigende 

økonomiske og sociale afvigelser i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU), 

navnlig på grund af manglen på en fælles 

finanspolitik og økonomisk politik som 

forværres af manglen på en passende 

finanspolitisk kurs for euroområdet og 

manglen på en industriel strategi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i 

Den Økonomiske og Monetære Union 

(ØMU) samt tabt konkurrenceevne i 

økonomierne i mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over 

utilstrækkeligheden og fejlene i EU's 
økonomiske politik og socialpolitik samt 

tabt samhørighed og solidaritet blandt 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  460 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer i Den Økonomiske 

og Monetære Union (ØMU) samt det 
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samt tabt konkurrenceevne i økonomierne 

i mange EU-medlemsstater; 

hurtige kollaps af økonomierne i mange 

EU-medlemsstater; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  461 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne 

i mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over manglende 

fælles finanspolitikker og økonomiske 

politikker i Den Økonomiske og Monetære 

Union (ØMU) samt forværringen af 

uligheden mellem EU-medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  462 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer og konvergens i Den 

Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 

samt tabt konkurrenceevne i økonomierne i 

mange EU-medlemsstater; 

13. er dybt foruroliget over manglende 

økonomiske reformer i Den Økonomiske 

og Monetære Union (ØMU) samt tabt 

konkurrenceevne i økonomierne i mange 

EU-medlemsstater; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. er overbevist om, at EU har brug 

for et juridisk skifte vedrørende sin 

økonomiske politik baseret på den fulde 

anvendelse af artikel 3 i TEU og de 

principper, der navnlig er omhandlet i 

artikel 9 og 12 i TEUF; opfordrer derfor 

til en reel "New Deal" for Europa, der 

består i fælles investeringer i en ny 

miljømæssigt bæredygtig vækst og en 

beskæftigelsesplan, finansieret af Den 

Europæiske Investeringsbank og egne 

indtægter, der stammer fra en EU-

dækkende koordineret velstandsafgift, en 

afgift på finansielle transaktioner og en 

CO2-afgift, der indsamles direkte af 

Unionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. bekræfter, at forfatningsmæssige 

elementer i EU, navnlig det indre markeds 

integritet og den kendsgerning, at dette 

ikke kan adskilles fra EU's fire 

grundlæggende friheder (fri bevægelighed 

for kapital, personer, varer og 

tjenesteydelser), er afgørende 

uadskillelige søjler i EU ligesom 

retsstatens tilstedeværelse, der sikres af 

EU-Domstolen; bekræfter, at denne 

forfatningsmæssige enhed ikke kan 

fortrydes i løbet af forhandlingerne om 

Det Forenede Kongeriges udmeldelse af 

EU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. beklager, at EU-institutionernes 

sårbare struktur og den statsorienterede 

tilgang, som deres operationelle 

programmer bygger på i alt for mange 

tilfælde, forringer effektiviteten af deres 

politikker hvad angår støtte til innovation, 

produktiv økonomi og reindustrialisering; 

opfordrer til at styrke den 

grænseoverskridende, kooperative, 

synergetiske og fleksible tilgang, der 

tilskynder til samhørighedspolitikker 

såsom intelligent specialisering, og til at 

denne tilgang kommer til udtryk i 

beskæftigelsespolitikker; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. beklager dybt anvendelsen af 

sparepolitikker, som har resulteret i 

højere niveauer af arbejdsløshed og 

absolut fattigdom og en voldsom stigning i 

socioøkonomiske uligheder, og mener 

derfor, at medlemsstaterne bør gøre en 

indsats for at fjerne de begrænsninger og 

restriktioner på de offentlige 

investeringer, som medlemsstaterne er 

blevet pålagt for at støtte beskæftigelsen 

og den sociale og territoriale 

samhørighed, med en reel fokus på 
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behovene og de særlige forhold i de 

forskellige økonomiske sammenhænge; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  467 

Dennis de Jong 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. understreger nødvendigheden af et 

EU, hvor menneskelige overvejelser og 

ikke multinationale selskabers og 

finansielle institutioners interesser er i 

centrum; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  468 

Roberto Gualtieri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. mener, at den fælles 

finanspolitiske og økonomiske politik bør 

blive til en "delt kompetence" mellem EU 

og medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13b. minder om, at sociale rettigheder 

er grundlæggende rettigheder, hvilket 

anerkendes af internationale traktater, 

EMRK, EU's charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske socialpagt; 

opfordrer i denne henseende 

Kommissionen til hurtigt at fremlægge et 

forslag til en konkret europæisk social 

søjle, der har til formål at forbedre leve- 

og arbejdsvilkårene, 

kvalitetsbeskæftigelse, retfærdige 

lønninger, ligebehandling, social dialog, 

offentlige kvalitetstjenesteydelser og 

effektiv social beskyttelse i 

overensstemmelse med de relevante ILO-

konventioner, samtidig med at 

medlemsstaternes privilegie til at indføre 

eller bevare mere favorable bestemmelser 

på dette område respekteres; anmoder 

endvidere Kommissionen om at tage 

hensyn til ideen om i dette forslag at 

indføre bestemmelser, der fastslår en 

retfærdig og rimelig mindsteløn, 

minimumspension og mindsteindkomst i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets beslutning af 20. oktober 

2010 om mindsteindkomstens betydning 

for bekæmpelse af fattigdom og fremme 

af et samfund med plads til alle og artikel 

34, stk. 3, i EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, samtidig med 

at retten til kollektiv forhandling 

respekteres som fastsat i artikel 28 i EU-

chartret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  470 

Roberto Gualtieri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13b. opfordrer til en ændring af artikel 

136 i TEUF for at åbne op for frivillig 

deltagelse for de medlemsstater, som ikke 

har euroen som valuta, med fuld 

stemmeret i overensstemmelse med 

proceduren for forstærket samarbejde og 

opfordrer til ophævelse af 

begrænsningerne i henhold til artikel 136 

i TEUF og opgradering af denne artikel 

til en overordnet klausul for vedtagelse 

ved fælles beslutningsprocedure af 

retsakter vedrørende samordning og 

fastlæggelse af juridisk bindende 

minimumsstandarder med hensyn til den 

økonomiske politik, 

beskæftigelsespolitikken og 

socialpolitikken; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  471 

Dennis de Jong 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13b. bemærker, at de nationale 

parlamenter bør fastslå størrelsen og 

indholdet af de nationale budgetter, uden 

at EU skal diktere dette; 

Or. nl 

Ændringsforslag  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13c. opfordrer Kommissionen til at 
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påbegynde forhandlinger med 

Europarådet med henblik på at 

igangsætte EU's tiltrædelsesproces til den 

europæiske socialpagt; anmoder i 

mellemtiden Kommissionen om at 

anvende chartret som en vejledende 

standard for konsekvensanalyser, der 

udføres på grundlag af artikel 12 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning, og for udarbejdelse af de 

begrundelser, der er fastsat i artikel 25 i 

samme aftale, som henviser til den femte 

betragtning i præamblen til traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  473 

Roberto Gualtieri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13c. mener, at artikel 119 i TEUF bør 

fastsætte, at medlemsstaterne og EU skal 

føre deres økonomiske politik i 

overensstemmelse med princippet om en 

social markedsøkonomi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 
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udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; mener, at EU skal afvise 

forsøgene på at gå tilbage til 

protektionistiske nationale politikker og 

bør fortsætte med at være en åben 

økonomi i fremtiden; advarer om, at dette 

ikke kan opnås som en konsekvens af 

afviklingen af den sociale model; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  475 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at den nøje overholdelse af 

stabilitets- og vækstpagten og "no bail out-

klausulen" (artikel 125 i TEUF) bør 

genetableres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) i deres nuværende 

udformning rummer de ønskede 

løsningsmodeller; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  477 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  478 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom de blev 

administreret på en meget streng måde, 

som kun tjente visse af de større 

medlemsstaters økonomiers interesse og 

ikke de medlemsstater, der havde brug for 

hjælp; mener, at det er skamfuldt, at visse 

medlemsstater rottede sig sammen om at 

pådutte Irland 42 % af den europæiske 

bankkrises samlede omkostninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) eller Den 

Europæiske Centralbanks "bail in-

bestemmelser" rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de har mistet 

troværdighed i deres nuværende 

udformning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at den ramme for 

økonomisk styring, som stabilitets- og 

vækstpagten stiller til rådighed, og "no 

bail out-klausulen" (artikel 125 i TEUF) 

bør udvikles med henblik på at sikre en 

sandfærdig og omfattende gennemførelse 

af deres bestemmelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  481 

Eleftherios Synadinos 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange, som følge af at EU's 

institutioner er ude af stand til at vedtage 

realistiske løsninger; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  482 

Esther de Lange 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at stabilitets- og 

vækstpagten og "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) har mulighed for at 

sørge for en stærk ramme for økonomisk 

styring, hvis de gennemføres; mener, at 
pagten er blevet overtrådt af adskillige 

medlemsstater, uden at dette har haft 

politiske eller juridiske konsekvenser, og at 

overdreven statsgæld i særdeleshed har 

gjort makroøkonomiske 

tilpasningsprogrammer nødvendige i flere 

medlemsstater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  483 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenlands 

kreditorer, navnlig landets udenlandske 

banker, har modtaget redningspakker i stor 

stil i tre omgange; 

Or. en 
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Ændringsforslag  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

uden at dette har haft politiske eller 

juridiske konsekvenser, mens 

Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

14. mener, at stabilitets- og 

vækstpagten i høj grad har vist sig at være 

forankret i en økonomisk 

udviklingsmodel, der er uhensigtsmæssig i 

forhold til den fælles europæiske interesse 

og derfor ikke er et effektivt redskab, der 

kan anvendes til at løse den vedvarende 

økonomiske krise, eftersom den har gjort 

det vanskeligere at bekæmpe 

arbejdsløsheden effektivt og har forværret 

forarmelsen af befolkningen i de stater, 

der er hårdest ramt af krisen; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  485 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, 

herunder Tyskland, uden at dette har haft 

politiske eller juridiske konsekvenser, 

mens Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

Or. el 
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Ændringsforslag  486 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at stabilitets- og 

vækstpagten og "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) danner en stabil 

ramme for økonomisk kontrol, men er 

bekymret, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, og navnlig eftersom det har 

været nødvendigt at indføre 

makroøkonomiske 

tilpasningsprogrammer i flere 

medlemsstater på grund af for høj 

statsgæld; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at stabilitets- og 

vækstpagten og "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) danner en stabil 

ramme for økonomisk kontrol, men er 

bekymret, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, og navnlig eftersom det har 

været nødvendigt at indføre 

makroøkonomiske 

tilpasningsprogrammer i flere 

medlemsstater på grund af for høj 

statsgæld; 

Or. de 
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Ændringsforslag  488 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at stabilitets- og 

vækstpagten og "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer en stærk 

ramme for økonomisk styring, men er 

dybt foruroliget over, at pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, og at overdreven statsgæld i 

særdeleshed har gjort makroøkonomiske 

tilpasningsprogrammer nødvendige i flere 

medlemsstater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt ved forskellige lejligheder af 

adskillige medlemsstater, uden at dette har 

haft politiske eller juridiske konsekvenser, 

mens Grækenland har modtaget 

redningspakker i stor stil i tre omgange; 

Or. en 
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Ændringsforslag  490 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. mener, at stabilitets- og 

vækstpagten og "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer en stærk 

ramme for økonomisk forvaltning, men er 

dybt foruroliget over, at pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, og at overdreven statsgæld 

har gjort makroøkonomiske 

tilpasningsprogrammer nødvendige i flere 

medlemsstater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  491 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. mener, at hverken stabilitets- og 

vækstpagten eller "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) rummer de ønskede 

løsningsmodeller, og at de desuden har 

mistet troværdighed i deres nuværende 

udformning, eftersom pagten er blevet 

overtrådt af adskillige medlemsstater, uden 

at dette har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange; 

14. beklager, at stabilitets- og 

vækstpagten og "no bail out-klausulen" 

(artikel 125 i TEUF) løbende er blevet 

overtrådt og dermed har mistet 

troværdigheden; pagten er blevet overtrådt 

af adskillige medlemsstater, uden at dette 

har haft politiske eller juridiske 

konsekvenser, mens Grækenland har 

modtaget redningspakker i stor stil i tre 

omgange og dermed overtrådt "no bail 

out-klausulen"; 

Or. de 
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Ændringsforslag  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at 

løse disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, og 

at de ikke dækker spillovereffekter fra den 

ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

beklager, at landespecifikke henstillinger 

ikke er bindende, og at det nuværende 

system ikke sikrer deres nationale 

ejerskab tilstrækkeligt; er i denne 
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forbindelse interesseret i de muligheder, 

som tilbydes af det europæiske 

finanspolitiske råd og dets fremtidige 

opgave om at rådgive Kommissionen om 

en finanspolitisk kurs, som vil være 

passende for euroområdet som helhed;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at de bør anvendes og håndhæves 

konsekvent; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  495 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 
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disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at de bør anvendes og håndhæves 

konsekvent; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  496 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. konstaterer, at det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har haft til formål 

at løse disse problemer, ikke har medført 

forbedringer, da de har erstattet de 

allerede gennem talrige interventioner 

svækkede markedskontroller med endnu 

mere ineffektive politiske 

kontrolmekanismer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  497 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 15. anerkender de forbedringer, der er 
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tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer; mener, at disse love skal 

anvendes og håndhæves mere konsekvent; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  498 

Paulo Rangel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, og mener at disse love 

skal anvendes og håndhæves mere 

konsekvent; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  499 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  500 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, og mener, at denne 

lovgivning skal anvendes og håndhæves 

mere konsekvent, og at landespecifikke 

henstillinger bør have en bindende 

virkning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  501 

Martina Anderson 
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Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at 

løse disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender, at det europæiske 

semester har sat mange medlemsstater i 

en finanspolitisk spændetrøje, og i stedet 

for at løse problemerne har det faktisk 

skadet mange af medlemsstaternes 

økonomier og hindret deres mulighed for 

gearing ved hjælp af gæld på en måde, 

som er nødvendig for derefter at opnå 

vækst; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de ikke 

dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst, 

delvist på grund af at bestemmelserne 

ikke er blevet respekteret fuldt ud, og de 

redskaber, der er tilgængelige i dem, ikke 

er blevet aktiveret; mener desuden, at de 

har bidraget til at gøre systemet 

overdrevent kompliceret, at de ikke er 

bindende med hensyn til landespecifikke 

henstillinger, og at de ikke dækker 

spillovereffekter fra den ene medlemsstat 

til den anden eller til euroområdet eller EU 

som helhed; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  503 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at de skal gennemføres bedre og 

håndhæves for at bidrage til at løse 

Europas makroøkonomiske og 

konkurrencemæssige udfordringer; 

anerkender imidlertid systemets 

nuværende kompleksitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  504 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

15. bemærker de ændringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst, 

eftersom de omfatter 

konjunkturforstærkende og ufleksible 

bestemmelser om gæld og underskud, som 

næppe kan opnås uden at forværre en 
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ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

økonomisk og social genopretning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  505 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at 

løse disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, og 

at de ikke dækker spillovereffekter fra den 

ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. mener, at de ændringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, har bidraget til at gøre 

systemet overdrevent kompliceret, at de 

ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de ikke 

dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed, og ikke 

løser nogen problemer; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at løse 

disse problemer, men konstaterer samtidig, 

at problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

15. bemærker det europæiske semester, 

den såkaldte sixpack og den såkaldte 

twopack, som har til formål at løse disse 

problemer, men konstaterer samtidig, at 

problemerne faktisk ikke er blevet løst; 

mener desuden, at de har gjort systemet 
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mener desuden, at de har bidraget til at 

gøre systemet overdrevent kompliceret, at 

de ikke er bindende med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, og at de 

ikke dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

overdrevent kompliceret, og at de ikke 

dækker spillovereffekter fra den ene 

medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. anerkender de forbedringer, der er 

tilvejebragt takket være det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack, som har til formål at 

løse disse problemer, men konstaterer 

samtidig, at problemerne faktisk ikke er 

blevet løst; mener desuden, at de har 

bidraget til at gøre systemet overdrevent 

kompliceret, at de ikke er bindende med 

hensyn til landespecifikke henstillinger, 

og at de ikke dækker spillovereffekter fra 

den ene medlemsstat til den anden eller til 

euroområdet eller EU som helhed; 

15. anerkender, at det europæiske 

semester, den såkaldte sixpack og den 

såkaldte twopack ikke har løst men 

forværret problemerne; mener desuden, at 

de ikke kun har bidraget til at gøre 

systemet overdrevent kompliceret, men i 

bund og grund uretfærdigt og ineffektivt 

ved at øge opdelingen af EU og den 

udbredte mistillid blandt borgerne i EU; 

mener endvidere, at de nuværende 

"konvergensinstrumenter" – navnlig det 

europæiske semester – bør reformeres til 

at omfatte bindende sociale mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. beklager det fokus, der i rapporten 

fra de fem formænd sættes på fleksible 

økonomier, der er i stand til hurtigt at 
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tilpasse sig til chok, og på en ny 

konvergensproces, der lettes af oprettelsen 

af nationale konkurrenceevneråd; mener, 

at sådanne foranstaltninger er baseret på 

antagelsen om at (nedadgående) 

lønfleksibilitet er den centrale 

stødabsorptionsfunktion og et centralt 

redskab til at sikre de nationale 

økonomiers 

omkostningskonkurrenceevne; 

konkurrenceevnerådene kan faktisk 

institutionalisere det pres, der er på at 

opnå løn- og omkostningsreduktioner i 

bestræbelserne på større 

omkostningskonkurrenceevne, navnlig i 

mindre teknologisk udviklede lande; 

mener, at de forslag, der indgår i 

rapporten fra de fem formænd, hævder at 

fremme større velstand og solidaritet i 

Europa, mens de rent faktisk styrker EU-

forvaltningens teknokratiske natur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. mener med hensyn til 

landespecifikke henstillinger, at de bør 

tilpasses til at tage hensyn til 

medlemsstaternes forskellige 

institutionelle strukturer; mener, at 

konkrete henstillinger bør udarbejdes til 

konkrete regioner med henblik på at 

undgå generalisering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  510 

Ramon Tremosa i Balcells 
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Forslag til beslutning 

Punkt 15 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15b. understreger den utrolige 

økonomiske succes, som finanspolitisk 

føderalisme i visse regioner i Spanien har 

opnået i forbindelse med at mindske 

arbejdsløsheden og have større kontrol 

med deres budgetunderskud, og betragter 

dem som en rollemodel, der bør 

efterlignes i andre dele af EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  511 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16 er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 

udgår 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  512 

Luke Ming Flanagan 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  513 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 

udgår 

Or. en 



 

PE592.325v02-00 92/181 AM\1109252DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  514 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere de mange 

krisestyringsforanstaltninger, som EU har 

vedtaget i den seneste tid, samt at lægge 

kursen om for regelsættet for 

finanssektoren; beklager samtidig, at de 

foranstaltninger, der er blevet pålagt af 

trojkaen, førte til en væsentlig stigning i 

de sociale og økonomiske uligheder til 

skade for borgerne i de lande, hvor disse 

blev anvendt; minder i denne henseende 

om, at Domstolen i sin nylige dom Ledra 
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strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 
Advertising Ltd og andre mod 

Kommissionen og Den Europæiske 

Centralbank (de forenede sager C-8/15 P 

– C-10/15 P) har fastsat, at mens 

medlemsstaterne ikke gennemfører EU-

retten i forbindelse med ESM-traktaten, 

henvender chartret sig på den anden side 

til EU-institutionerne, herunder når de 

handler uden for EU's retlige ramme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  516 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid; 

tilslutter sig rapporten fra de fem formænd, 

som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  517 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 16. er bevidst om de mange 
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nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 
de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 

krisestyringsforanstaltninger, som EU har 

vedtaget i den seneste tid, og overvejer at 

kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal"; fremhæver, at Europas 

økonomiske strategi må koordineres 

bedre; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  518 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den 

åbne koordinationsmetode ikke fungerer 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi og må opgraderes til bindende 

retsakter; 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  519 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at styrke retsgrundlaget for det 

nye regelsæt for finanssektoren; tilslutter 

sig rapporten fra de fem formænd, som 

fastslår, at den åbne koordinationsmetode 

ikke fungerer som grundlag for Europas 

økonomiske strategi og må opgraderes til 

bindende retsakter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

endvidere er den nuværende 

sanktionsprocedure blevet undergravet af 

medlemsstaternes manglende vilje til at 

sanktionere hinanden; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at Europas 

økonomiske strategi må koordineres 
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grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

bedre; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  523 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

16. er bevidst om de mange 

krisestyringsforanstaltninger, som EU har 

vedtaget i den seneste tid, og overvejer om 

det vil være nødvendigt at kodificere visse 

beslutningsprocedurer i den primære ret – 

som f.eks. "omvendt kvalificeret flertal" – 

samt at styrke retsgrundlaget for det nye 

regelsæt for finanssektoren; tilslutter sig 

rapporten fra de fem formænd, som 

fastslår, at den åbne koordinationsmetode 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi bør koordineres bedre; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  524 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. er fuldt ud bevidst om, at det er 

nødvendigt at kontrollere effektiviteten af 

de mange krisestyringsforanstaltninger, 

som EU har vedtaget i den seneste tid, og 

at kodificere visse beslutningsprocedurer i 

den primære ret – som f.eks. "omvendt 

kvalificeret flertal" – samt at styrke 

retsgrundlaget for det nye regelsæt for 

16. er bevidst om de mange 

krisestyringsforanstaltninger, som EU har 

vedtaget i den seneste tid, og overvejer om 

det vil være nødvendigt at kodificere visse 

beslutningsprocedurer i den primære ret – 

som f.eks. "omvendt kvalificeret flertal" – 

samt at styrke retsgrundlaget for det nye 

regelsæt for finanssektoren; tilslutter sig 
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finanssektoren; tilslutter sig rapporten fra 

de fem formænd, som fastslår, at den åbne 

koordinationsmetode ikke fungerer som 

grundlag for Europas økonomiske strategi 

og må opgraderes til bindende retsakter; 

rapporten fra de fem formænd, som 

fastslår, at den åbne koordinationsmetode 

som grundlag for Europas økonomiske 

strategi bør koordineres bedre; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  526 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  527 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

udgår 
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kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  528 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  529 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

udgår 
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bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  531 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

17. foreslår derfor, at der skal indføres 

en insolvensmekanisme for 

medlemsstaterne i euroområdet; 
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medlemsstaterne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  532 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 
konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

17. konstaterer, at samordning af 

økonomiske politikker som omhandlet i 

artikel 5 i TEUF ikke bør fjerne EU's 

medlemsstaters suveræne ret til 

uafhængigt at fastlægge deres 

økonomiske politikker; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  533 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 17. foreslår derfor en enkelt 
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gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en enkelt 

"konvergenskodeks" af juridisk bindende 

karakter, hvori der fastsættes minimums- 

og maksimumsstandarder, således at det 

kun er ved at efterleve denne kodeks, at 
man kan få adgang til EU-midler til 

investeringsprojekter eller deltagelse i nye 

instrumenter, som kombinerer økonomiske 

reformer med finanspolitiske incitamenter 

som f.eks. en finanspolitisk kapacitet til 

euroområdet eller et fælles 

gældsinstrument; konstaterer, at 

samordning af økonomiske politikker som 

omhandlet i artikel 5 i TEUF således ville 

blive til en "delt kompetence" mellem EU 

og medlemsstaterne; 

"konvergenskodeks" af juridisk bindende 

karakter, så man kan få adgang til EU-

midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. 

program til støtte af strukturreformer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  534 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

17. foreslår derfor en 

"konvergenskodeks" af juridisk bindende 

karakter, så man kan få adgang til EU-

midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. 

program til støtte af strukturreformer; 
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politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve denne 

kodeks, at man kan få adgang til EU-

midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

17. foreslår derfor en 

"konvergenskodeks" af juridisk bindende 

karakter; foreslår, at man ved at efterleve 

denne kodeks kan få adgang til EU-midler 

til investeringsprojekter eller deltagelse i 

nye instrumenter, som kombinerer 

økonomiske reformer med finanspolitiske 

incitamenter som f.eks. støtteprogrammet 

for strukturreformer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  536 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve denne 

kodeks, at man kan få adgang til EU-

midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

17. foreslår en "konvergenskodeks" 

med det formål at styrke medlemsstaternes 

og EU's konkurrenceevne, således at det 

kun er ved at efterleve denne kodeks, at 

man kan få adgang til EU-midler til 

investeringsprojekter eller deltagelse i nye 

instrumenter, som kombinerer økonomiske 

reformer med finanspolitiske incitamenter 

som f.eks. støtteprogrammet for 

strukturreformer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  537 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

17. mener, at eftersom parlamentarisk 

input om økonomipolitiske retningslinjer 

er et vigtigt aspekt af ethvert demokratisk 

system, kan øget legitimitet på europæisk 

plan sikres ved vedtagelse af 

konvergensretningslinjer, der indeholder 

målrettede prioriteter for de kommende 

år, der underlægges en fælles 

beslutningsprocedure, som bør indføres 

ved den næste traktatændring; 
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kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

17. gentager sin opfordring til, at der 

vedtages en "konvergenskodeks" som en 

retsakt i henhold til den almindelige 

lovgivningsprocedure med det formål at 

strømline den eksisterende samordning af 

økonomiske politikker i en mere effektiv 

konvergens mellem de økonomiske 

politikker; foreslår, at en kodeks i den 

første periode bør fokusere på 

konvergenskriterier vedrørende 

beskatning, arbejdsmarkedet, herunder 

blandt andet mindsteløn, investeringer, 

social samhørighed og offentlige 

kapaciteter inden for administration og 

god forvaltning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  539 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en 

enkelt "konvergenskodeks" af juridisk 

bindende karakter, hvori der fastsættes 

minimums- og maksimumsstandarder, 

således at det kun er ved at efterleve 

denne kodeks, at man kan få adgang til 

EU-midler til investeringsprojekter eller 

deltagelse i nye instrumenter, som 

kombinerer økonomiske reformer med 

finanspolitiske incitamenter som f.eks. en 

finanspolitisk kapacitet til euroområdet 

eller et fælles gældsinstrument; 

konstaterer, at samordning af økonomiske 

politikker som omhandlet i artikel 5 i 

TEUF således ville blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

17. mener, at koordineringen af 

økonomiske politikker aldrig er blevet til 

en "delt kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne, og at det burde have 

vedblevet med at være medlemsstaternes 

demokratisk valgte regeringers 

kompetence; mener, at 

beskatningssatserne, herunder indkomst- 

og selskabsskattesatserne, altid bør 

vedblive med at være medlemsstaternes 

demokratisk valgte regeringers 

kompetence; mener, at EU og 

medlemsstaterne bør arbejde sammen for 

at sikre bekæmpelse af skatteundgåelse og 

skattesvig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en enkelt 

"konvergenskodeks" af juridisk bindende 

karakter, hvori der fastsættes minimums- 

17. foreslår derfor, at underskuds- og 

gældsprocedurerne, proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer og de landespecifikke 

henstillinger bliver sammenlagt i en enkelt 

"konvergenskodeks" af juridisk bindende 

karakter, hvori der fastsættes minimums- 
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og maksimumsstandarder, således at det 

kun er ved at efterleve denne kodeks, at 

man kan få adgang til EU-midler til 

investeringsprojekter eller deltagelse i nye 

instrumenter, som kombinerer økonomiske 

reformer med finanspolitiske incitamenter 

som f.eks. en finanspolitisk kapacitet til 

euroområdet eller et fælles 

gældsinstrument; konstaterer, at 

samordning af økonomiske politikker som 

omhandlet i artikel 5 i TEUF således ville 

blive til en "delt kompetence" mellem EU 

og medlemsstaterne; 

og maksimumsstandarder, således at det 

kun er ved at efterleve denne kodeks, at 

man kan få adgang til EU-midler til 

investeringsprojekter eller deltagelse i nye 

instrumenter, som kombinerer økonomiske 

reformer med finanspolitiske incitamenter 

som f.eks. en finanspolitisk kapacitet til 

euroområdet eller et fælles 

gældsinstrument; konstaterer, at 

samordning af økonomiske politikker som 

omhandlet i artikel 5 i TEUF således ville 

blive til en "delt kompetence" mellem EU 

og medlemsstaterne, hvor EU kunne have 

mulighed for at tilskynde medlemsstaterne 

til at investere udgifter på visse særlige 

områder, for eksempel forskning og 

udvikling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. opfordrer til et fradrag for 

offentlige nettoinvesteringer fra offentlig 

gæld i et forsøg på at gennemføre "den 

gyldne regel for offentlige investeringer" 

med henblik på at muliggøre en optimal 

fordeling af offentlige investeringer 

mellem generationerne; mener, at 

definitionen af, hvad der kan klassificeres 

som en investering, skal vurderes; mener, 

at der for at begrænse kortfristet offentlig 

gæld kunne indføres en tilsvarende 

tærskel for nettoinvesteringer; mener, at 

gennemførelsen af reglen kan ske ved at 

indføje en "investeringsprotokol" som 

bilag til traktaterne under den forenklede 

revisionsprocedure i artikel 48 i TEU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. foreslår, at der i kriterierne i 

konvergenskodekset indgår en evaluering 

af, i hvor høj grad generalplanerne for 

infrastrukturer med en europæisk 

merværdi planlagt for TEN-T efterleves, 

for at have et effektivt værktøj, som gør 

det muligt at iværksætte og fremme 

udbygningen af det transeuropæiske 

transportnet. I denne sammenhæng bør 

afvigelser fra investeringsplanerne føre 

til, at adgangen til EU-midler 

indskrænkes. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. mener, at den foreslåede 

"konvergenskodeks" er nødt til at være 

forenelig med den europæiske søjle for 

sociale rettigheder, som bør omfatte 

etableringen af en europæisk ramme for 

mindstelønninger, et garanteret niveau af 

social beskyttelse i hele EU og en 

europæisk arbejdsløshedsforsikring; 

Or. en 
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Ændringsforslag  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. mener, at "konvergenskodeksen" 

først og fremmest bør være rettet mod 

territorial og social samhørighed med 

henblik på at opnå lige vilkår og udrydde 

hovedårsagerne til afvigelserne mellem 

medlemsstaterne og mellem regionerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. mener, at overholdelse af denne 

kodeks muliggør adgang til nye 

instrumenter, som kombinerer økonomisk 

reform med finanspolitiske incitamenter 

som f.eks. en budgetkapacitet for 

euroområdet eller et fælles 

gældsinstrument; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17b. foreslår, at koordineringen af 

økonomiske politikker som omhandlet i 

artikel 5 i TEUF bør blive til en "delt 

kompetence" mellem EU og 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  547 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  548 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  549 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

udgår 
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overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  550 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

udgår 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  551 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

udgår 
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for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  552 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et fælles gældsinstrument for at 

nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et fælles gældsinstrument for at 

nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde; 
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medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  555 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et fælles gældsinstrument, og at der 

kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om at mindske gælden i forhold til 

BNP; 

Or. en 
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Ændringsforslag  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et fælles gældsinstrument for at 

nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  557 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 
for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

18. mener, at strukturreformer, som 

øger medlemsstaternes og euroområdets 

konkurrenceevne som helhed, er 

nødvendige for at nedbringe 

medlemsstaternes uforholdsmæssigt høje 

gældsbyrde; gør opmærksom på 

Kommissionens meddelelse om 

fleksibilitet i stabilitets- og vækstpagten, 

der gør det muligt for medlemsstaterne at 

føre konjunkturudjævnende finanspolitik 
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tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

i tider med økonomisk afmatning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et fælles gældsinstrument, ifølge 

hvilket medlemmerne af euroområdet skal 

påtage sig solidarisk hæftelse for en 

investeringsfond; insisterer på, at 

medlemmerne af euroområdet bør deltage i 

instrumentet på grundlag af princippet 

om samarbejde og inden for 

sammenhængen af de fælles 

investeringspolitikker, der er vedtaget med 

det formål at overvinde ubalancerne i 

euroområdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at mindske 

gælden i forhold til BNP til det påkrævede 

maksimum på 60 %; insisterer på, at 

medlemmerne af euroområdet kun skal 

have mulighed for at deltage, når de 

overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at mindske 

gælden i forhold til BNP til det påkrævede 

maksimum på 60 %; insisterer på, at 

medlemmerne af euroområdet skal have 

mulighed for at deltage, når de overholder 

konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  560 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, og at 

der kan hentes inspiration i forslaget af 9. 

november 2011 fra det tyske råd af 

økonomiske eksperter, ifølge hvilket 

medlemmerne af euroområdet skal påtage 

sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond med klare individuelle 

tilsagn om strukturreformer for at 

mindske gælden i forhold til BNP til det 

påkrævede maksimum på 60 %; insisterer 

på, at medlemmerne af euroområdet kun 

skal have mulighed for at deltage, når de 

18. mener, at det er nødvendigt at 

indføre et sådant fælles gældsinstrument 

for at nedbringe medlemsstaternes 

uforholdsmæssigt høje gældsbyrde, ifølge 

hvilket medlemmerne af euroområdet skal 

påtage sig solidarisk hæftelse for en 

afskrivningsfond for at mindske gælden i 

forhold til BNP til det påkrævede 

maksimum på 60 %; opfordrer samtidig 

alle relevante nationale myndigheder til i 

overensstemmelse med artikel 7, stk. 9, i 

forordning (EU) nr. 472/2013 at foretage 

en revision af den offentlige gæld; mener, 

at denne revision bør definere omfanget 

af de enkelte medlemsstaters odiøse gæld, 
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overholder konvergenskodeksen, eftersom 

det således vil være muligt at undgå 

moralsk risiko; 

og at den straks bør fjernes fra disse 

medlemsstaters forpligtelser; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. understreger, at valutapolitikken i 

det nuværende økonomiske miljø med lav 

efterspørgsel skal suppleres med 

stimulerende finanspolitikker samt en 

forstærkning af fagforeningers kollektive 

forhandlingskræfter med henblik på at 

sikre lønvækst i overensstemmelse med 

landes gennemsnitlige produktivitetsvækst 

og ECB's inflationsmål; anser det i denne 

sammenhæng for nødvendigt at revidere 

ECB's mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  562 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. mener, at det er nødvendigt at 

indlede drøftelser på EU-plan vedrørende 

tyske krigsskadeerstatninger, hvor 

Grækenland og de andre medlemsstater 

stiller krav om dette, og mener, at det ikke 

kun påhviler Tyskland at betale disse, 

men også er en mulighed for at stabilisere 

den europæiske økonomi og samtidig 

genskabe retfærdigheden; 
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Or. el 

 

Ændringsforslag  563 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18 a. bemærker, at hvis 

medlemsstaterne er i stand til at opnå 

budgetoverskud under et økonomisk 

opsving, vil en mekanisme til dæmpning 

af påvirkninger på over 3 % af BNP være 

til rådighed for medlemsstaterne til at 

gennemføre konjunkturudlignende 

skattepolitikker i tider med økonomisk 

afmatning uden at bryde de bestemmelser, 

der er fastsat i stabilitets- og vækstpagten; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18b. opfordrer til bedre brug af de 

eksisterende strukturfonde i retning af at 

fremme samhørighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  565 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  566 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. el 

 

Ændringsforslag  567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 



 

PE592.325v02-00 124/181 AM\1109252DA.docx 

DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  568 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  571 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  572 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed 

på markederne, hvis en stat bliver 

insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

19. understreger behovet for en 

referenceramme for insolvensproceduren 

for suveræne stater, hvis udlandsgæld er 

uberettiget, ubalanceret eller uholdbar, 

som skal være baseret på en 

omstruktureringsmekanisme for statsgæld 

med henblik på at opnå en væsentlig 

nedbringelse af udlandsgælden for at 

bringe det tilbage til bæredygtige 

niveauer; understreger, at dette ikke blot 

vil føre til forudsigelighed på markederne, 

hvis en stat bliver insolvent, men også 

sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer, 

samtidig med at nye redningspakker, som 

har vist sig at være politisk gift for det 

europæiske projekt, undgås; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  575 

David McAllister, Markus Pieper 
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Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i enhver ny 

foranstaltning kun vil være troværdig, hvis 

der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  576 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

19. understreger, at konditionaliteten i 

enhver foranstaltning kun vil være 

troværdig, hvis der sideløbende opereres 

med en insolvensprocedure for suveræne 

stater, som ikke blot vil føre til 

forudsigelighed på markederne, hvis en stat 

bliver insolvent, men også sikrer 

markedsdisciplin for både medlemsstater 

og private kreditorer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  577 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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 DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten i dette nye 

gældsinstrument kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

19. understreger imidlertid, at 

konditionaliteten kun vil være troværdig, 

hvis der sideløbende opereres med en 

insolvensprocedure for suveræne stater, 

som ikke blot vil føre til forudsigelighed på 

markederne, hvis en stat bliver insolvent, 

men også sikrer markedsdisciplin for både 

medlemsstater og private kreditorer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  578 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske 

aftale skal integreres i EU's regelramme, 

og at den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) og Den 

Fælles Bankafviklingsfond skal 

inkorporeres i EU-retten, med tilhørende 

demokratisk kontrol fra Parlamentets 

side; 

udgår 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  579 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske 

aftale skal integreres i EU's regelramme, 

og at den europæiske 

udgår 
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stabilitetsmekanisme (ESM) og Den 

Fælles Bankafviklingsfond skal 

inkorporeres i EU-retten, med tilhørende 

demokratisk kontrol fra Parlamentets 

side; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  580 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske 

aftale skal integreres i EU's regelramme, 

og at den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) og Den 

Fælles Bankafviklingsfond skal 

inkorporeres i EU-retten, med tilhørende 

demokratisk kontrol fra Parlamentets 

side; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske 

aftale skal integreres i EU's regelramme, 

og at den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) og Den 

Fælles Bankafviklingsfond skal 

inkorporeres i EU-retten, med tilhørende 

demokratisk kontrol fra Parlamentets 

side; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  582 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske 

aftale skal integreres i EU's regelramme, 

og at den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) og Den 

Fælles Bankafviklingsfond skal 

inkorporeres i EU-retten, med tilhørende 

demokratisk kontrol fra Parlamentets 

side; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal evalueres og om nødvendigt 

gennemgås og efterfølgende integreres i 

EU's regelramme; opfordrer ligeledes til, 

at den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side samt yderligere 

udvikling af den interparlamentariske 

konference, der er fastsat i artikel 13, for 

at muliggøre betydelige og rettidige 

drøftelser mellem Parlamentet og de 

nationale parlamenter om nødvendigt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  584 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal ophæves; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side for at sikre, at kontrol 

og ansvarlighed er et ansvarsområde for 

dem, som bidrager til dem; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  586 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, på grundlag 

af en omfattende vurdering af dens 

gennemførelse og med tilhørende 

demokratisk kontrol fra Parlamentets side; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal erstattes, og at der skal indføres en 

reel symmetrisk mekanisme til 

koordinering af makroøkonomisk politik, 

som berører både overskud og underskud, 

og ikke kun placerer tilpasningsbyrden 

hos lande med underskud;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  588 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og 

bemærker, at inkorporeringen af den 



 

PE592.325v02-00 134/181 AM\1109252DA.docx 

DA 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) i 

EU-retten ikke ville være mulig uden en 

grundlæggende afvigelse fra de for 

øjeblikket underliggende principper for 

økonomisk styring; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  589 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske 

aftale skal integreres i EU's regelramme, 

og at den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. fastslår, at overførsel af den 

europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) og 

Den Fælles Bankafviklingsfond kun er 

muligt ved ændring af de gældende 

principper for økonomisk forvaltning; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  590 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og 

fastslår, at overførsel af den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) og Den Fælles 

Bankafviklingsfond kun er muligt ved 

ændring af de gældende principper for 

økonomisk forvaltning; 

Or. de 
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Ændringsforslag  591 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og at 

den europæiske stabilitetsmekanisme 

(ESM) og Den Fælles Bankafviklingsfond 

skal inkorporeres i EU-retten, med 

tilhørende demokratisk kontrol fra 

Parlamentets side; 

20. mener, at den finanspolitiske aftale 

skal integreres i EU's regelramme, og 

bemærker, at Domstolen fastslog i 

Pringle-sagen, at den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) ikke kan 

inkorporeres i fællesskabsrammen uden 

en fuldstændig traktatændring; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  592 

Sylvie Goulard 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. mener, at en oprettelse af et 

parlament for euroområdet i Europa-

Parlamentet vil være nødvendigt med 

henblik på at sikre, at kontrol og 

ansvarlighed sikres af dem, som bidrager 

til disse instrumenter; mener, at det i dette 

parlament for euroområdet vil være 

væsentligt at skelne mellem drøftelser 

vedrørende politikker for euroområdet og 

den dertil forbundne beslutningstagning; 

mener, at der skal findes metoder, som 

gør det muligt for de medlemsstater, der 

er opsat på at tiltræde euroområdet, at 

deltage i drøftelser vedrørende 

euroområdet, hvis de ønsker det, men at 

det imidlertid kun er medlemsstater, som 

er medlemmer af euroområdet, og som 

bidrager til redningsfondene osv., der bør 

have mulighed for at stemme om disse 

beslutninger; 



 

PE592.325v02-00 136/181 AM\1109252DA.docx 

DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. fremhæver, at ESM's rolle vil 

udvikle sig i fremtiden fra et 

krisestyringsagentur til sandsynligvis at 

være et gældsstyringsagentur og en 

bagstopperordning for Den Fælles 

Bankafviklingsfond; understreger, at 

dette berettiger en omfattende 

gennemgang af dens opbygning, navnlig 

hvad angår dens institutionelle ordninger 

som f.eks. afstemningsprocedurer samt 

udformningen af instrumentet til direkte 

rekapitalisering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20b. mener, at fremtidige forsøg på at 

genindføre et dobbelt flertal for 

medlemsstater i eller uden for 

euroområdet inden for finanslovgivning 

skal afslås, eftersom det vil være en 

overtrædelse af artikel 3 i TEU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  595 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  596 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  598 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 



 

AM\1109252DA.docx 139/181 PE592.325v02-00 

 DA 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  599 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

udgår 
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kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  601 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  602 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

udgår 
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optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  604 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

udgår 
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finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  605 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at 

styrke den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

21. mener, at det for at rette 

makroøkonomiske og finansielle 
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grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

ubalancer i EU, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning er nødvendigt at 

fastlægge en procedure for udtrædelse af 

den monetære union, som vil give 

medlemsstater, for hvilke det at være med 

i den fælles valuta er blevet økonomisk og 

socialt uholdbart, mulighed for at trække 

sig tilbage og genvinde konkurrenceevne 

gennem normale kursændringer; 

understreger samtidigt nødvendigheden 

af, at de stater, der beslutter at forblive i 

euroområdet, udstyrer sig selv med en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige direkte indsamlede egne 

indtægter, som f.eks. afgiften på 

finansielle transaktioner, indtægterne fra 

Den Europæiske Centralbank samt CO2-

afgiften, og en egentlig finansforvaltning 

med beføjelse til at optage lån; denne 

finansforvaltning skal være baseret inden 

for Kommissionens rammer og være 
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underlagt demokratisk kontrol og 

regnskabs aflæggelse i forhold til 

Parlamentet og Rådet samt det europæiske 

skatteagentur med henblik på at bekæmpe 

skatteundgåelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  608 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

21. mener, at euroområdet har brug for 

en finanspolitisk kapacitet, som er baseret 

på egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske og 

symmetriske chok, mindske virkningerne 
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økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

af den økonomiske afmatning og sikre et 

passende investeringsniveau har brug for 

en budgetkapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  610 

Eleftherios Synadinos 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån som f.eks. vedtagelse af 

euroobligationer; denne finansforvaltning 

skal være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning og ekstern krise har 

akut brug for en finanspolitisk kapacitet, 

som er baseret på egentlige egne indtægter 

og en egentlig finansforvaltning med 

beføjelse til at optage lån; denne 

finansforvaltning skal være baseret inden 

for Kommissionens rammer og være 

underlagt demokratisk kontrol og 

regnskabs aflæggelse i forhold til 

Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle samt sociale samhørighed 

og solidaritet, afbøde grænseoverskridende 

asymmetriske chok og mindske 

virkningerne af den økonomiske afmatning 

har brug for en finanspolitisk kapacitet, 

som er baseret på egentlige egne indtægter 

og en egentlig finansforvaltning med 

beføjelse til at optage lån; denne 

finansforvaltning skal være baseret inden 

for Kommissionens rammer og være 

underlagt demokratisk kontrol og 

regnskabs aflæggelse i forhold til 

Parlamentet og Rådet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  613 

Paulo Rangel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en egentlig 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; denne finansforvaltning skal 

være baseret inden for Kommissionens 

rammer og være underlagt demokratisk 

kontrol og regnskabs aflæggelse i forhold 

til Parlamentet og Rådet; 

21. mener, at euroområdet for at styrke 

den finansielle stabilitet, afbøde 

grænseoverskridende asymmetriske chok 

og mindske virkningerne af den 

økonomiske afmatning har brug for en 

finanspolitisk kapacitet, som er baseret på 

egentlige egne indtægter og en europæisk 

finansforvaltning med beføjelse til at 

optage lån; bemærker, at denne 

finansforvaltning bør være baseret inden 

for Kommissionens rammer og være 

underlagt demokratisk kontrol og 

regnskabs aflæggelse i forhold til 

Parlamentet og Rådet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. mener, at afgifter som de, der bør 

blive opkrævet ved finansielle 

transaktioner, bør være en af kilderne til 

finansieringen af Europa-Kommissionen 

selv; insisterer på, at finansieringen af 

EU's institutioner ikke bør øge 

skattetrykket for den europæiske borger; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  615 

Beatrix von Storch 
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Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for 

stærkere styringsinstitutioner, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære 

Unions funktion; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  616 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for 

stærkere styringsinstitutioner, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære 

Unions funktion; 

udgår 

Or. el 

 

Ændringsforslag  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for 

stærkere styringsinstitutioner, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

udgår 
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præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære 

Unions funktion; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  618 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for 

stærkere styringsinstitutioner, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære 

Unions funktion; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for 

stærkere styringsinstitutioner, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære 

Unions funktion; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for 

stærkere styringsinstitutioner, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at Den Økonomiske og 

Monetære Unions funktion kræver mere 

demokratiske, gennemsigtige og 

ansvarlige styringsinstitutioner end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, som ligeledes 

indfører den fælles beslutningsprocedure 

for de brede retningslinjer for 

medlemsstaternes og EU's økonomiske 

politikker (artikel 121 i TEUF); udtrykker 

i denne forbindelse endnu en gang sin 

dybe bekymring for den mangel på 

gennemsigtighed og demokratisk 

ansvarlighed, som kendetegner 

Eurogruppens beslutningstagning og 

procedurer; anmoder derfor 

institutionerne om at præcisere dette 

organs juridiske karakter i forhold til EU-

traktaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, samt en fuldstændig 

demokratisk magtdeling gennem 

inddragelse af Parlamentet i alle aspekter 

vedrørende Den Økonomiske og Monetære 

Union; mener, at samtidig med at 

ejerskabet forbedres, skal ansvarligheden 
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sikres på det niveau, hvor beslutningerne 

tages eller gennemføres, så de nationale 

parlamenter undersøger de nationale 

regeringer, og Parlamentet undersøger de 

europæiske myndigheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  622 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  623 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der i øjeblikket ikke er 

brug for eller efterspørges stærkere 

styringsinstitutioner af et flertal af 

medlemsstaterne eller deres borgere, men 

der er imidlertid behov for en bredere 

dialog omkring EU-institutionerne og 

hvilken type institutioner, som de 

europæiske borgere og medlemsstaterne 

ønsker; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  624 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsforpligtelse og mere selvstændig 

håndhævelse, end Kommissionen og/eller 

Eurogruppen kan præstere i øjeblikket, 

fordi overholdelse af kodeksen for 

økonomisk styring har afgørende 

betydning for Den Økonomiske og 

Monetære Unions funktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  625 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsforpligtelse og -håndhævelse, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

konvergensretningslinjerne har afgørende 

betydning for Den Økonomiske og 

Monetære Unions funktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  626 

Rainer Wieland 
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Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

forpligtelse og indførelse, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  627 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

forpligtelse og indførelse, end 

Kommissionen og/eller Eurogruppen kan 

præstere i øjeblikket, fordi overholdelse af 

den nye kodeks har afgørende betydning 

for Den Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, fordi overholdelse af den nye 

22. påpeger, at der er brug for stærkere 

styringsinstitutioner, end Kommissionen 

og/eller Eurogruppen kan præstere i 

øjeblikket, samt en fuldstændig 
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kodeks har afgørende betydning for Den 

Økonomiske og Monetære Unions 

funktion; 

demokratisk magtdeling gennem 

inddragelse af Parlamentet i alle aspekter 

vedrørende Den Økonomiske og Monetære 

Union; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  629 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  630 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

udgår 
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at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  631 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. el 

 

Ændringsforslag  632 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  633 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  634 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

udgår 
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fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  636 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  637 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

udgår 
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at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

udgår 

Or. pl 

Ændringsforslag  639 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

23. opfordrer til en bedre koordinering 

af den eksterne repræsentation for 

euroområdet i internationale 

organisationer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 
Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 
at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

23. opfordrer derfor Kommissionen til 

at gennemføre en fælles økonomisk politik 

i EU-regi, der har til formål at fremme 

den sociale samhørighed, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  641 

Eleftherios Synadinos 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos et EU-

finansministerium, således at 

Kommissionen får mulighed for at 

planlægge og efter Eurogruppens 

godkendelse gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig og stå til ansvar for Rådet og 

Eurogruppen for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

Or. el 

 

Ændringsforslag  642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske og finanspolitiske 
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monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

instrumenter kombineres med opbakning 

fra et budget for euroområdet; mener, at 

denne finansminister bør være ansvarlig for 

ESM og andre gensidige fonde, herunder 

budgetkapaciteten, og være den eneste 

eksterne repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  643 

Paulo Rangel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra et budget for euroområdet; 

mener, at denne finansminister bør være 

ansvarlig for ESM og andre gensidige 

fonde og være den eneste eksterne 

repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

23. mener derfor, at den udøvende 

myndighed skal koncentreres hos 

Kommissionen hos en EU-finansminister, 

således at Kommissionen får mulighed for 

at formulere og gennemføre en fælles 

økonomisk politik i EU-regi, hvor 

makroøkonomiske, finanspolitiske og 

monetære instrumenter kombineres med 

opbakning fra en finanspolitisk kapacitet 

for euroområdet; mener, at denne 

finansminister bør være ansvarlig for ESM 

og andre instrumenter og være den eneste 

eksterne repræsentant for euroområdet i 

internationale organisationer, navnlig i 

finanssektoren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  644 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  645 

Notis Marias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. el 

 

Ændringsforslag  646 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. it 

Ændringsforslag  647 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  648 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give udgår 
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finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  649 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

udgår 
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de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  652 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

udgår 
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eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  654 

Martina Anderson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 
konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere med henblik på at sikre 

overholdelse af konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  656 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

Kommissionen passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor stabilitets- og 

vækstpagten ikke bliver overholdt; 

Or. de 
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Ændringsforslag  657 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet 

eller det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

Kommissionen passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor stabilitets- og 

vækstpagten ikke bliver overholdt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 
anvende den finanspolitiske kapacitet eller 

det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

anvende budgetkapaciteten eller det fælles 

gældsinstrument for de medlemsstater, der 

overholder konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  659 

Pedro Silva Pereira 
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Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet eller 

det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

reagere på symmetriske og især 

asymmetriske chok, navnlig ved at 

anvende den finanspolitiske kapacitet eller 

det fælles gældsinstrument; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet eller 

det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og 

arbejdskraftens interne mobilitet, 
intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet eller 

det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  661 

Eleftherios Synadinos 
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Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren passende beføjelser til at 

intervenere i fastsættelsen af nationale 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

anvende den finanspolitiske kapacitet eller 

det fælles gældsinstrument for de 

medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

24. mener, at det er nødvendigt at give 

finansministeren beføjelser til at 

intervenere i drøftelsen i Eurogruppen om 

økonomiske og finanspolitiske politikker i 

de tilfælde, hvor konvergenskodeksen ikke 

bliver overholdt, samt beføjelse til at 

foreslå at anvende den finanspolitiske 

kapacitet eller det fælles gældsinstrument 

for de medlemsstater, der overholder 

konvergenskodeksen; 

Or. el 

Ændringsforslag  662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. mener, at det er nødvendigt at 

fastlægge en foranstaltning til 

skattemæssig harmonisering mellem 

medlemsstaterne og de europæiske 

skattemyndigheder, herunder 

skattemyndigheder, som i henhold til Den 

Europæiske Unions Domstols principper 

hører til selvstyrende regioner. 

Grundlaget for en sådan harmonisering 

bør lægge et overordnet, effektivt 

skattetryk identisk i alle medlemsstaterne, 

harmonisere selskabsskatterne, garantere, 

at virksomheder betaler skatter af deres 

overskud i det territorium, som de har 

opnået det, samt forhindre enhver form 

for konkurrence mellem europæiske 

skattemyndigheder, der ikke tjener 

foranstaltninger til fremme af en 

produktiv økonomi og beskæftigelsen. 

Or. es 
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Ændringsforslag  663 

Helmut Scholz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. afviser enhver udvidelse af EU-

institutionernes beføjelser såsom den 

påtænkte EU-finansminister, hvis det ikke 

betinges af en godkendelse af et klart 

mandat med hensyn til beskæftigelsesmål 

og/eller vækstrelaterede mål, det vil sige 

specifikke talmæssige mål, der skal nås 

inden for en fastsat tidsramme og ikke 

kun "fuld beskæftigelse" som et generelt 

og deklamatorisk mål; dette ville til 

gengæld kræve, at der skabes og er 

forpligtelse til klare institutionelle 

ordninger, som vil gøre opnåelsen af 

sådanne mål mulige og underlagt 

demokratisk og gennemsigtig kontrol fra 

Parlamentets side; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  664 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. afviser enhver udvidelse af EU-

institutionernes beføjelser såsom den 

påtænkte EU-finansminister, hvis det ikke 

betinges af en godkendelse af et klart 

mandat med hensyn til beskæftigelsesmål 

og/eller vækstrelaterede mål, det vil sige 

specifikke talmæssige mål, der skal nås 

inden for en fastsat tidsramme og ikke 

kun "fuld beskæftigelse" som et generelt 

og deklamatorisk mål; dette ville til 

gengæld kræve, at der skabes og er 

forpligtelse til klare institutionelle 
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ordninger, som vil gøre opnåelsen af 

sådanne mål mulige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  665 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

udgår 

Or. sv 

 

Ændringsforslag  666 

Burkhard Balz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  667 

Esther de Lange 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  668 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 
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Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

ubetinget långiver i sidste instans med 

fulde beføjelser som en føderal 

centralbank; mener samtidig, at det er 

nødvendigt, at Den Europæiske 

Centralbank ligeledes forpligter sig til at 

købe euroobligationer som en del af sin 

standardpolitik om kvantitativ lempelse, 

og at den holder låneomkostningerne 

nede for euroområdet som helhed; 

opfordrer til demokratisk kontrol af Den 

Europæiske Centralbank via Parlamentet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  671 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank og at 

omdanne den europæiske 

stabilitetsmekanisme til en europæisk 

valutafond; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  672 

Danuta Maria Hübner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans, navnlig ved hjælp 

af en mere direkte kontrol vedrørende 

bestemmelsen om nationale 

centralbankers likviditetsstøtte i en 

nødsituation; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  673 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at sikre Den 

Europæiske Centralbanks uafhængighed; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at sikre Den 

Europæiske Centralbanks uafhængighed; 

Or. de 
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Ændringsforslag  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans for 

markedsaktører, der er direkte underlagt 

dens tilsyn eller kontrol, med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 
beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for anbefalelsesværdigt 

på lang sigt at give Den Europæiske 

Centralbank status og beføjelser som en 

føderal centralbank, forudsat at den 

tildeles fuld uafhængighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  677 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. anser det for påkrævet at give Den 

Europæiske Centralbank status som 

långiver i sidste instans med fulde 

beføjelser som en føderal centralbank; 

25. anser det for påkrævet at styrke 

Den Europæiske Centralbanks funktion, 

hvor den ikke skal fungere som långiver i 

sidste instans i overensstemmelse med 
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dens begrænsede formål og mission; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  678 

Beatrix von Storch 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. mener, at den manglende kontrol 

med Den Europæiske Centralbank, der 

flere gange har overskredet sit mandat 

vedrørende den monetære politik, gør det 

nødvendigt at indføre en mekanisme, der 

muliggør medlemsstaternes udtræden af 

euroområdet; 

Or. de 

Ændringsforslag  679 

Rainer Wieland 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  680 

Beatrix von Storch 
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Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  681 

Markus Pieper 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. de 

Ændringsforslag  682 

Max Andersson 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

udgår 
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demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

Or. sv 

Ændringsforslag  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  684 

Bernd Lucke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. slår til lyd for at ophæve artikel 

126, stk. 10, i TEUF, således at EU-

Domstolen får fuld jurisdiktion over 

ØMU'en, hvilket er passende i et 

demokratisk økonomisk styringssystem, 

som er baseret på retsstatsprincippet og 

princippet om lighed mellem 

medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 

 


