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Ändringsförslag  339 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta 

inte bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till allt 

mer brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll. 

6. Europaparlamentet föreslår en 

grundläggande översyn av fördraget så att 

beslut och ansvarstagande sker så nära 

medborgarna som möjligt i samklang med 

subsidiaritetsprincipen. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta inte 

bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till allt 

mer brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll. 

6. Europaparlamentet beklagar att den 

splittring som den ”variabla geometrin” ger 

upphov till har funnit sin väg in i EU:s 

beslutsprocess varje gång Europeiska rådet 

har beslutat att tillämpa mellanstatliga 

metoder och att kringgå ”unionsmetoden” 

så som den fastställs i artikel 294 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. Parlamentet anser att detta 

inte bara leder till ett mindre 

sammanhållet effektivt beslutsfattande, 

utan också bidrar till allt mer brist på 

öppenhet, demokratisk ansvarighet och 

kontroll och väl avspeglade 

solidaritetsbaserade val på de ekonomiska 

och politiska områdena. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  341 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta inte 

bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till en 

växande brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll. 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  342 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta inte 

bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till allt 

mer brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll. 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den ”variabla geometrin” ibland 

förekommer i EU:s beslutsprocess, ofta 

när Europeiska rådet har beslutat att 

tillämpa mellanstatliga metoder och att 

kringgå ”unionsmetoden” så som den 

fastställs i fördragen. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  343 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta 

inte bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till allt 

mer brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll. 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den ”variabla geometrin” motsvarar 

principen om ”enhet i mångfald” varje 

gång Europeiska rådet beslutar att tillämpa 

mellanstatliga metoder, eftersom endast 

den mellanstatliga metoden tillvaratar 

medlemsstaternas mångfald och låter 

medlemsstaterna existera tillsammans i 

god grannsämja. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  344 

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

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta inte 

bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till allt 

mer brist på öppenhet, demokratisk 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

varje gång Europeiska rådet har beslutat att 

tillämpa mellanstatliga metoder och att 

kringgå ”unionsmetoden” 

(”gemenskapsmetoden”) så som den 

fastställs i fördragen, leder detta inte bara 

till ett mindre effektivt beslutsfattande, 

utan bidrar också till allt mer brist på 

öppenhet, demokratisk ansvarighet och 

kontroll. 
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ansvarighet och kontroll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  345 

György Schöpflin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den splittring som den ”variabla 

geometrin” ger upphov till har funnit sin 

väg in i EU:s beslutsprocess varje gång 

Europeiska rådet har beslutat att tillämpa 

mellanstatliga metoder och att kringgå 

”unionsmetoden” så som den fastställs i 

fördragen. Parlamentet anser att detta inte 

bara leder till ett mindre effektivt 

beslutsfattande, utan också bidrar till allt 

mer brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll. 

6. Europaparlamentet konstaterar att 

den flexibla ”variabla geometrin” har 

funnit sin väg in i EU:s beslutsprocess 

varje gång Europeiska rådet har beslutat att 

tillämpa mellanstatliga metoder och att 

kringgå ”unionsmetoden” trots att den inte 

är fastställd i fördragen, och godtar detta 

som en praktisk metod för styrelseformer i 

EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  346 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet anser att 

fördragsändringen ska stärka det gula 

kortet så att det kan fungera i praktiken. 

Gränsen för hur många parlament som 

behöver protestera behöver sänkas. 

 Europaparlamentet anser att de 

nationella parlamentens inflytande i EU:s 

lagstiftningsprocess måste öka. De 

nationella parlamenten bör få mer 

inflytande över hur medlemsländerna 



 

AM\1109252SV.docx 7/186 PE592.325v02-00 

 SV 

agerar i rådet och få samma rätt som EU-

parlamentet att lägga förslag. 

 Europaparlamentet anser att det ska bli 

lättare att ompröva dåliga beslut genom 

utökat bruk av ”solnedgångsparagrafer” 

som innebär att EU-lagstiftning måste 

bekräftas eller omförhandlas efter ett 

antal år. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  347 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet framhåller att 

ett gott samarbete mellan medlemsstater 

är av stor betydelse och att det alltid måste 

vara möjligt för medlemsstater att söka ett 

närmare samarbete i mindre grupper om 

ett samarbete med alla medlemsstater inte 

är politiskt möjligt. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  348 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet konstaterar att 

ansvaret för rättsstatliga strukturer, 

ekonomiskt välstånd och ett robust, 

prestationsbaserat socialt trygghetssystem 

ligger hos medlemsstaterna på nationell 

nivå. 
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Or. de 

 

Ändringsförslag  349 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet konstaterar att 

EU:s politik kännetecknas av en gradvis 

avdemokratisering och att EU har 

utvecklats till en icke-demokratisk 

konstruktion, vars politik utformas genom 

byråkrati och utan demokratisk kontroll. 

Parlamentet efterlyser därför 

genomgripande reformer av EU, så att 

Europas stater åter kan bli till ledstjärnor 

för frihet och demokrati i världen. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  350 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” för lagstiftning tjänar 

europeiska intressen och konstaterar 

också att den ”variabla geometrin” tjänar 

medlemsstaternas gemensamma intressen 

och att båda är viktiga i EU:s 

beslutsprocess. Parlamentet förstår med 

”unionsmetoden” att kommissionen som 

verkställande organ inleder 

lagstiftningsförfarandet, parlamentet och 

rådet som representanter för medborgarna 

respektive medlemsstaterna beslutar med 

majoritet och domstolen ansvarar för 

granskning och slutlig rättslig kontroll. 
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Parlamentet ser på den ”variabla 

geometrin” som en metod där olika delar 

av EU integreras på olika nivåer och i 

olika takt, beroende på den politiska 

situationen i varje enskilt land. 

Parlamentet anser vidare att detta är 

nödvändigt eftersom unionen inte är en 

homogen stat, utan en union av suveräna 

nationer som delar en gemensam 

europeisk identitet, kultur och historia, 

och även är enade i sin mångfald. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  351 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. Parlamentet 

önskar att Europaparlamentet, i egenskap 

av det enda organ som väljs direkt av 

medborgarna, beviljas befogenhet att ta 

initiativ, i syfte att reformera denna metod 

som en del av en bredare översyn av 

fördragen i linje med de nationella 

systemen för lagstiftande församlingar. 

Or. it 
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Ändringsförslag  352 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 
Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet förstår med 

”unionsmetoden” att kommissionen som 

verkställande organ inleder 

lagstiftningsförfarandet, parlamentet och 

rådet som representanter för medborgarna 

respektive medlemsstaterna beslutar med 

majoritet och domstolen ansvarar för 

granskning och slutlig rättslig kontroll. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. Parlamentet anser 

att ett påskyndat förfarande bör införas 

för att säkerställa att unionsmetoden 
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tillämpas även i brådskande ärenden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  354 

Paulo Rangel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att det är den lagstiftningsmetod 

varigenom kommissionen som 

verkställande organ inleder 

lagstiftningsförfarandet, parlamentet och 

rådet som representanter för medborgarna 

respektive medlemsstaterna beslutar med 

majoritet, medan enhällighetskrav blir de 

absoluta undantagen, och domstolen 

ansvarar för granskning och slutlig rättslig 

kontroll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  355 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

7. Europaparlamentet anser att den 

”nuvarande unionsmetoden” är föråldrad 

och djupt odemokratisk. Parlamentet 

förstår med ”unionsmetoden” att 

kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 
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att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen inom ramen för sin 

behörighet som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den lagstiftningsmetod 
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lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

som säkerställer att formell hänsyn tas till 

samtliga intressen, särskilt till det 

gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

enligt medbeslutandeförfarandet och 

domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  358 

György Schöpflin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” inte är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  359 

Eleftherios Synadinos 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig processrättslig kontroll. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  360 

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

Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

demokratiska lagstiftningsmetod som 

säkerställer att det gemensamma 

europeiska intresset är förhärskande. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

Or. en 
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Ändringsförslag  361 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med majoritet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

7. Europaparlamentet anser att 

”unionsmetoden” är den enda 

lagstiftningsmetod som säkerställer att 

hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt 

till det gemensamma europeiska intresset. 

Parlamentet förstår med ”unionsmetoden” 

att kommissionen som verkställande organ 

inleder lagstiftningsförfarandet, 

parlamentet och rådet som representanter 

för medborgarna respektive 

medlemsstaterna beslutar med enhällighet 

och domstolen ansvarar för granskning och 

slutlig rättslig kontroll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. I detta syfte anser 

Europaparlamentet att kommissionen bör 

verkställa de planer i enlighet med vilka 

schemat med en kommissionär per 

medlemsstat avvecklas och anta ett 

organisationsschema som främjar dess 

effektivitet och verkningsfullhet och 

rationaliserar arbetsområdena för dem 

som leder gemenskapens ministerier. 

Parlamentet anser att om grundval för 

detta kan det som redan fastställs i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt användas. 

Or. es 
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Ändringsförslag  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet understryker 

den grundläggande betydelsen av att 

medlemsstaterna följer EU-lagstiftningen, 

och anser att dess korrekta tillämpning 

måste förstärkas och övervakas mer 

grundligt av kommissionen och 

Europaparlamentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  364 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet förespråkar ett 

flexibelt nätverk där varje medlemsstat 

kan delta utifrån sina möjligheter. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

utgår 
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sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till 

sönderfall och att ytterligare en gång 

klargöra det moraliska, politiska och 

historiska syftet med Europeiska unionen 

samt dess konstitutionella karaktär. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  366 

György Schöpflin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall 

och att ytterligare en gång klargöra det 

moraliska, politiska och historiska syftet 

med Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär. 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall 

och att ytterligare en gång klargöra det 

moraliska, politiska och historiska syftet 

med Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär. Parlamentet 

påpekar att detta inte minst måste göras 

genom att be om bidrag från alla de olika 

rösterna i Europa och till fullo beakta 

dessa för att stärka det europeiska 

projektets legitimitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  367 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 8. Europaparlamentet bekräftar att 
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detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall 

och att ytterligare en gång klargöra det 

moraliska, politiska och historiska syftet 

med Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär. 

uppdraget att skapa en union av Europas 

folk som välkomnar och respekterar såväl 

likheter som unika individuella drag, som 

respekterar medlemsstaterna och deras 

medborgares önskningar och strävar efter 

ett socialt och omtänksamt Europa, är den 

enda möjligheten att arbeta mer 

harmoniskt för att minska eventuella 

tendenser till sönderfall och att ytterligare 

en gång klargöra det moraliska, politiska 

och historiska syftet med Europeiska 

unionen samt dess konstitutionella 

karaktär. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  368 

Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall 

och att ytterligare en gång klargöra det 

moraliska, politiska och historiska syftet 

med Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär. 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang inte bara är viktigt att 

bekräfta uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall, 

utan även att klargöra den grundläggande 

meningen med en sådan lösning, vars 

syfte bör vara att förse EU med ett 

konstitutionellt ramverk som dess folk, 

och inte bara medlemsstaternas stats- och 

regeringschefer, åtar sig att följa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  369 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall 

och att ytterligare en gång klargöra det 

moraliska, politiska och historiska syftet 

med Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär. 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang inte bara är viktigt att 

bekräfta uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall, 

utan även att klargöra den grundläggande 

meningen med en sådan lösning, vars 

syfte bör vara att förse EU med en verklig 

konstitution som dess folk, och inte bara 

medlemsstaternas stats- och 

regeringschefer, åtar sig att följa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  370 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till 

sönderfall och att ytterligare en gång 

klargöra det moraliska, politiska och 

historiska syftet med Europeiska unionen 

samt dess konstitutionella karaktär. 

8. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt att bekräfta att Europas folk har en 

rättighet att styra sin egen framtid och att 

skrivningen om en ”ever closer union” 

(artikel 1 i EU-fördraget) inte avser att 

begränsa medborgarnas valfrihet och 

politiska rättigheter. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  371 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till sönderfall 

och att ytterligare en gång klargöra det 

moraliska, politiska och historiska syftet 

med Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär. 

8. Europaparlamentet anser att 

metoden för beslutsfattande inom 

Europeiska unionen, för att minska 

eventuella tendenser till sönderfall och i 

syfte att omdefiniera det moraliska, 

politiska och historiska syftet med 

Europeiska unionen samt dess 

konstitutionella karaktär, måste förändras 

radikalt. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  372 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att bekräfta 

uppdraget att skapa en ”allt fastare 

sammanslutning mellan de europeiska 

folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att 

minska eventuella tendenser till 

sönderfall och att ytterligare en gång 

klargöra det moraliska, politiska och 

historiska syftet med Europeiska unionen 

samt dess konstitutionella karaktär. 

8. Europaparlamentet anser att det i 

detta sammanhang är viktigt att ompröva 

och omvärdera uppdraget att skapa en ”allt 

fastare sammanslutning mellan de 

europeiska folken” (artikel 1 i EU-

fördraget) för att medlemsstaterna ska 

kunna garantera sina medborgare frihet 

och säkerhet, främja deras välstånd och 

bidra till ett fredligt och välmående 

Europa. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet uppmanar till 

att man ska återge det grundläggande 

uttrycket ”de europeiska folken” sin fulla 

mening och börja fundera på vilken 

inverkan de territoriella spänningar som 

medlemsstaterna genomgår har på dessa 

tendenser till sönderfall. Parlamentet 

anser att det är svårt att tänka sig att de 

som inte lyckats införliva mångfald i sin 

egen stat ska kunna bidra med stabilitet 

till det europeiska projektet. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  374 

Dennis de Jong 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet betonar att 

fördragsändringar eller förslag till 

utvidgning av EU inte bara kräver de 

nationella parlamentens godkännande, 

utan, beroende på de nationella 

möjligheterna, också ska framläggas för 

medborgarna genom folkomröstningar. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  375 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet föreslår att 

kraven för att inleda ett stärkt och 
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strukturerat samarbete görs mindre 

restriktiva, bland annat genom att sänka 

gränsen för det minsta antalet deltagande 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8b. I detta syfte, och i 

överensstämmelse med innehållet i 

”Strasbourgmanifestet”, som 

undertecknats av ett ansenligt antal 

ledamöter av Europaparlamentet från 

traditionella nationella minoriteter som 

omfattar mer än 70 miljoner européer, 

uppmanar Europaparlamentet 

gemenskapsinstitutionerna att spela en 

mer aktiv roll i att lösa denna typ av 

politiska spänningar när konflikter i 

medlemsstater når en situation utan 

återvändo. Parlamentet anser att 

reformen av EU bör omfatta ett 

skiljedomsförfarande för denna typ av 

politiska konflikter, för att undvika att de 

hamnar i domstol. Parlamentet anser att 

grunden för skiljedomstolen bör vila på 

scheman som tillämpas internationellt för 

detta slags situationer och bör uppmana 

till principen om att parterna i konflikten 

varken får förhindra debatt och 

yttrandefrihet i densamma eller ensidigt 

genomdriva en ståndpunkt eller lösning, i 

enlighet med principerna i Kanadas s.k. 

tydlighetslag. 

Or. es 
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Ändringsförslag  377 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att 

man vid nästa översyn av fördragen gör 

sig av med den nuvarande oordnade 

”variabla geometrin”, det vill säga 

”Europa à la carte”, genom att sätta stopp 

för den störande tillämpningen av 

klausuler om icke-deltagande, klausuler 

om deltagande samt undantag. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att 

man vid nästa översyn av fördragen gör 

sig av med den nuvarande oordnade 

”variabla geometrin”, det vill säga 

”Europa à la carte”, genom att sätta stopp 

för den störande tillämpningen av 

klausuler om icke-deltagande, klausuler 

om deltagande samt undantag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att 

man vid nästa översyn av fördragen gör 

sig av med den nuvarande oordnade 

”variabla geometrin”, det vill säga 

”Europa à la carte”, genom att sätta stopp 

för den störande tillämpningen av 

klausuler om icke-deltagande, klausuler 

om deltagande samt undantag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  380 

Diane James 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att 

man vid nästa översyn av fördragen gör 

sig av med den nuvarande oordnade 

”variabla geometrin”, det vill säga 

”Europa à la carte”, genom att sätta stopp 

för den störande tillämpningen av 

klausuler om icke-deltagande, klausuler 

om deltagande samt undantag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 
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carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag eller, om detta inte är 

möjligt, åtminstone beviljar alla 

medlemsstater samma befogenheter och 

rättigheter i syfte att göra dem fullt 

jämställda. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  382 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen stärker den 

nuvarande ”variabla geometrin” i syfte att 

göra Unionen mer ändamålsenlig. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  383 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen 

genomgående gör sig av med den 

nuvarande ”variabla geometrin” och 

klausuler om icke-deltagande, klausuler om 

deltagande samt undantag. 
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samt undantag. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  384 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen bedömer 

om de fortfarande är lämpliga för sitt 

ändamål i dessa svåra tider, om det finns 

brister och om det i så fall är nödvändigt 

att inleda en dialog om sådana problem 

samt hur vi, som en union av jämlikar, 

kan hantera dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  385 

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

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen avskaffar 

medlemsstaternas rätt att åberopa 
klausuler om icke-deltagande när det 

gäller EU:s primärrätt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  386 

György Schöpflin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med de nuvarande oordnade skillnaderna 

genom att sätta stopp för tillämpningen av 

klausuler om icke-deltagande, klausuler om 

deltagande samt undantag. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  388 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin” genom att sätta stopp för 

tillämpningen av klausuler om icke-

deltagande, klausuler om deltagande samt 

undantag. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  389 

Eleftherios Synadinos 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att ompröva den störande 

tillämpningen av klausuler om icke-

deltagande, klausuler om deltagande samt 

undantag. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen 

omorganiserar den nuvarande oordnade 

”variabla geometrin”, det vill säga ”Europa 
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carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

à la carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  391 

Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, det vill säga ”Europa à la 

carte”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

vid nästa översyn av fördragen gör sig av 

med den nuvarande oordnade ”variabla 

geometrin”, genom att sätta stopp för den 

störande tillämpningen av klausuler om 

icke-deltagande, klausuler om deltagande 

samt undantag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet anser att 

EMU:s framtida institutioner, politik och 

instrument enligt det nya fördraget bör 

vara tillämpliga på alla medlemsstater, 

förutom när specifika undantag eller 

övergångsperioder för vissa 

medlemsstater anses vara nödvändiga 

eller motiverade, och då på en 

exceptionell och tillfällig grund. 

Or. en 
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Ändringsförslag  393 

Dennis de Jong 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet understryker 

att medlemsstaterna själva måste 

bestämma om offentlig service, till 

exempel subventionerat boende, vård, 

vatten, elektricitet, kollektivtrafik, internet 

och utbildning och alla andra 

kärnfunktioner som medborgarna anser 

vara av allmänt intresse. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  394 

Dennis de Jong 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet anser det 

nödvändigt att medlemsstaterna, för att 

motverka social dumpning, själva kan 

reglera sin arbetsmarknad, även om detta 

i nödsituationer kan medföra att den fria 

rörligheten för arbetskraft tillfälligt 

upphävs. Parlamentet betonar att 

medlemsstaterna själva måste bestämma 

om kontroller på arbetsplatsen för att 

bekämpa olagliga utnyttjandemetoder. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  395 

Danuta Maria Hübner 
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Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet anser att det 

nya fördraget bör innehålla lämpliga 

mekanismer som står under 

kommissionens ansvar i syfte att 

säkerställa konsekvens mellan alla EU-

politikområden, bevara den inre 

marknadens integritet och förhindra 

diskriminering av de medlemsstater som 

ännu inte har anslutit sig till 

euroområdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  396 

Diane James 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet 

rekommenderar att man i stället för dessa 

olika undantag skulle kunna föreslå en 

sorts ”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, 

det vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  397 

György Schöpflin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet 

rekommenderar att man i stället för dessa 

olika undantag skulle kunna föreslå en 

sorts ”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, 

det vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  398 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet 

rekommenderar att man i stället för dessa 

olika undantag skulle kunna föreslå en 

sorts ”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, 

det vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  399 

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

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet 

rekommenderar att man i stället för dessa 

olika undantag skulle kunna föreslå en 

sorts ”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, 

det vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i periferin 

som bara vill delta ”på deltid”, det vill säga 

inom vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i periferin 

som bara vill delta ”på deltid”, det vill säga 

inom vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen, vilka bör 

inbegripa skyldigheter avseende 

finansiering av 

gemenskapsinstitutionerna, åtaganden om 

budgetdisciplin och budgetsamordning, 

respekt för reglerna för den inre 

marknadens funktionssätt samt 

behörighet till och påskyndade 

mekanismer för berörda staters 

integration fullt ut, från denna status som 

associerad stat. 

Or. es 

 



 

PE592.325v02-00 34/186 AM\1109252SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, 

det vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för individuella klausuler 

om icke-deltagande skulle kunna föreslå 

en ny sorts medlemskap för de stater som 

bara vill delta inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att detta 

sorts medlemskap med begränsat 

deltagande i beslutsprocessen bör åtföljas 

av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen, t.ex. att 

bidra till EU-budgeten och ett åtagande 

om att respektera unionens 

grundläggande värden och de fyra 

friheterna.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  402 

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

Lamassoure 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, 

det vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att i stället för dessa olika undantag bör ett 

instrument eller till och med en status 

utformas för att inrätta en ring av partner 

kring EU för länder som ännu inte kan 

eller inte vill ansluta sig till unionen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i periferin 

som bara vill delta ”på deltid”, det vill säga 

inom vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater som bara 

vill delta ”på deltid”, det vill säga inom 

vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen, först och 

främst efterlevnad av rättsstatsprincipen 

och den fria rörligheten för personer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i 

periferin som bara vill delta ”på deltid”, det 

vill säga inom vissa specifika EU-

politikområden. Parlamentet anser att 

denna status bör åtföljas av skyldigheter 

som motsvarar de rättigheter som följer av 

statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna erbjuda en särskild status, 

som måste fastställas närmare, för de 

stater i periferin som bara vill delta ”på 

deltid”, det vill säga inom vissa specifika 

EU-politikområden. 

Or. de 
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Ändringsförslag  405 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i periferin 

som bara vill delta ”på deltid”, det vill säga 

inom vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i periferin 

som bara vill delta ”på deltid”, det vill säga 

inom vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  406 

Andrey Kovatchev 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater i periferin 

som bara vill delta ”på deltid”, det vill säga 

inom vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen. 

10. Europaparlamentet rekommenderar 

att man i stället för dessa olika undantag 

skulle kunna föreslå en sorts 

”associeringsstatus” för de stater som bara 

vill delta ”på deltid”, det vill säga inom 

vissa specifika EU-politikområden. 

Parlamentet anser att denna status bör 

åtföljas av skyldigheter som motsvarar de 

rättigheter som följer av statusen. 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  407 

Viviane Reding 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet anser att den 

bästa lösningen för en framtidssäker 

europeisk union skulle bestå av öppna 

koncentriska cirklar med en inre cirkel av 

medlemsstater som deltar i alla unionens 

politikområden och en andra cirkel av 

medlemsstater som inte deltar i alla 

unionens politikområden, omgärdade av 

en ring med vänner som medlemsstaterna 

kan dela allt med utom institutionerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet anser att 

möjligheten till differentierad integration 

bör lämnas öppen för alla medlemsstater 

om de kan och vill gå vidare med 

unionens gemensamma mål. Parlamentet 

konstaterar dock att en sådan 

differentierad integration endast skulle 

variera i tidtabellen, för att säkerställa ett 

klart och enhetligt genomförande av 

fördragen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  409 

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

Lamassoure 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10b (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10b. Europaparlamentet anser att den 

gemensamma institutionella ramen bör 

bevaras och att eventuella 

flexibilitetsformer bör syfta till att uppnå 

unionens gemensamma mål, utan att 

underminera principen om att alla 

medborgare och medlemsstater är 

likvärdiga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  410 

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

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 

att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  411 

György Schöpflin 
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Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 

att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  412 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 
respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 

att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

11. Europaparlamentet anser att man 

ska respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Storbritannien att lämna 

EU och att de ska ges ett rättvist avtal som 

gynnar både parter. 
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en fördragsöversyn. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 

att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” kan 

vara en bra grund för ett ömsesidigt 

fördelaktigt samarbete mellan Förenade 

kungariket och EU, som kan främja 

Europas säkerhet. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  414 

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

Lamassoure 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 
också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

det nya instrumentet eller den nya 

statusen också kan vara en möjlig lösning 

för att respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 
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lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 

att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

lämna EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  415 

Mercedes Bresso 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 

att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av medlemskap också kan 

vara en möjlig lösning för att respektera 

viljan hos majoriteten av medborgarna i 

Förenade kungariket att lämna EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  416 

Rainer Wieland 
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Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på att 

landet är en av de större medlemsstaterna 

och den största medlemsstat som inte ingår 

i euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att med 

tanke på att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i euroområdet 

påverkar Förenade kungarikets utträde 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  417 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på att 

landet är en av de större medlemsstaterna 

och den största medlemsstat som inte 

ingår i euroområdet. Parlamentet 

framhåller att Förenade kungarikets 

utträde påverkar unionens styrka och 

interinstitutionella balans, vilket ger 

upphov till en ny situation som ytterligare 

ökar behovet av en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

Förenade kungarikets röstning att lämna 

EU inte representerar alla regioner som 

röstade. Parlamentet anser att 

majoritetsbeslutet att lämna EU måste 

respekteras, vilket även gäller 

önskningarna hos människor i vissa 

regioner som röstade för att stanna kvar i 

EU. Parlamentet betonar att rösterna från 

människor i norra Irland och Skottland 

måste respekteras enligt 

samförståndsprincipen. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på att 

landet är en av de större medlemsstaterna 

och den största medlemsstat som inte ingår 

i euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya status också kan vara en möjlig 

lösning för att respektera viljan hos 

majoriteten av medborgarna i Förenade 

kungariket att lämna EU. Parlamentet 

betonar att denna önskan måste respekteras 

med tanke på att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i euroområdet. 

Parlamentet framhåller att Förenade 

kungarikets utträde påverkar unionens 

styrka och interinstitutionella balans. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  419 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras, trots att det 

faktum att Förenade kungariket, som en av 

de större medlemsstaterna och som den 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras, trots att det 

faktum att Förenade kungariket, som en av 

de större medlemsstaterna och som den 
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största medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet, väljer att träda ur EU 

påverkar unionens styrka och 

interinstitutionella balans och ger upphov 

till en ny situation som ytterligare ökar 

behovet av en översyn av fördragen. 

största medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet, väljer att träda ur EU 

påverkar unionens styrka och 

interinstitutionella balans och ger upphov 

till en ny situation som ytterligare ökar 

behovet av en översyn av fördragen, med 

medborgarnas intressen och demokratin 

som ledord. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  420 

Richard Corbett 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på 
att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i euroområdet. 

Parlamentet framhåller att Förenade 

kungarikets utträde påverkar unionens 

styrka och interinstitutionella balans, vilket 

ger upphov till en ny situation som 

ytterligare ökar behovet av en 

fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av dem 

som nyligen röstade i folkomröstningen i 

Förenade kungariket om att lämna EU, 

samtidigt som hänsyn tas till de 48,1 

procent som ville stanna kvar i EU. 

Parlamentet konstaterar att landet är en av 

de större medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i euroområdet. 

Parlamentet framhåller att Förenade 

kungarikets utträde påverkar unionens 

styrka och interinstitutionella balans, vilket 

ger upphov till en ny situation som 

ytterligare ökar behovet av en 

fördragsöversyn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  421 

Diane James 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på att 

landet är en av de större medlemsstaterna 

och den största medlemsstat som inte ingår 

i euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet betonar att 

viljan hos majoriteten av medborgarna i 

Förenade kungariket att lämna EU måste 

respekteras med tanke på att landet är en av 

de större medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i euroområdet. 

Parlamentet framhåller att Förenade 

kungarikets utträde påverkar unionens 

styrka och interinstitutionella balans, vilket 

ger upphov till en ny situation som 

ytterligare ökar behovet av en 

fördragsöversyn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  422 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på att 

landet är en av de större medlemsstaterna 

och den största medlemsstat som inte ingår 

i euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” kan 

vara en möjlig lösning för att respektera 

viljan hos majoriteten av medborgarna i 

Förenade kungariket att lämna EU. 

Parlamentet betonar att denna önskan 

måste respekteras med tanke på att landet 

är en av de större medlemsstaterna och den 

största medlemsstat som inte ingår i 

euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

Or. en 
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Ändringsförslag  423 

Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna nya typ av ”associeringsstatus” 

också kan vara en möjlig lösning för att 

respektera viljan hos majoriteten av 

medborgarna i Förenade kungariket att 

lämna EU. Parlamentet betonar att denna 

önskan måste respekteras med tanke på att 

landet är en av de större medlemsstaterna 

och den största medlemsstat som inte ingår 

i euroområdet. Parlamentet framhåller att 

Förenade kungarikets utträde påverkar 

unionens styrka och interinstitutionella 

balans, vilket ger upphov till en ny 

situation som ytterligare ökar behovet av 

en fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

denna ”associeringsstatus” också kan vara 

en möjlig lösning för att respektera viljan 

hos majoriteten av medborgarna i Förenade 

kungariket att lämna EU. Parlamentet 

betonar att denna önskan måste respekteras 

med tanke på att landet är en av de större 

medlemsstaterna och den största 

medlemsstat som inte ingår i euroområdet. 

Parlamentet framhåller att Förenade 

kungarikets utträde påverkar unionens 

styrka och interinstitutionella balans, vilket 

ger upphov till en ny situation som 

ytterligare ökar behovet av en 

fördragsöversyn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet betonar 

nödvändigheten av att uppmärksamt följa 

den politiska och institutionella 

utvecklingen i riksdelar som Skottland, 

som tydligt har uttryckt sin vilja att bli 

kvar i unionen. Om denna avsikt kommer 

till uttryck i en laglig och demokratisk 

folkomröstning anser parlamentet att man 

bör inrätta en mekanism för påskyndad 

integration, som bör inledas genom att 

statusen som associerad stat beviljas 
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automatiskt utan tillämpning av den 

vetoprincip som används när vanliga 

kandidatländer vill bli medlemmar i 

unionen. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  425 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet noterar och 

respekterar det faktum att folket i norra 

Irland och Skottland med överväldigande 

majoritet röstade för att stanna kvar i EU. 

Parlamentet anser att man bör hitta en 

anpassningslösning, där Nordirland 

behåller sitt EU-medlemskap. 

Parlamentet uppmanar EU att fortsätta 

att proaktivt stödja fredsprocessen i Irland 

och att se till att den fullföljs i varje 

förhandling om brittiskt utträde. 

Parlamentet betonar att man även bör 

hitta en anpassningslösning för Skottland, 

om dess medborgare uttrycker en önskan i 

den riktningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet anser att EU 

bör arbeta för att hjälpa Skottland, 

Nordirland och Gibraltar att stanna kvar i 

(eller vara så nära knutna som möjligt 
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till) EU, för att respektera deras 

demokratiska vilja, både om de behåller 

sin nuvarande nationella status eller om 

de demokratiskt väljer att ändra den. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  427 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet konstaterar att 

utnämnandet av parlamentsledamoten 

Guy Verhofstadt som 

”Europaparlamentets observatör vid 

Brexitförhandlingarna” är ett resultat av 

tyst diplomati bakom kulisserna i 

Europaparlamentet och inte något som 

har beslutats av plenum. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  428 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets 

deltagande i EU:s beslutsfattande, 

eftersom det politiskt blir svårt att ge en 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. 
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medlemsstat som är i färd med att lämna 

unionen rätt att påverka beslut som rör 

den union som staten snart inte längre 

kommer att vara medlem i. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  429 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets 

deltagande i EU:s beslutsfattande, 

eftersom det politiskt blir svårt att ge en 

medlemsstat som är i färd med att lämna 

unionen rätt att påverka beslut som rör 

den union som staten snart inte längre 

kommer att vara medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  430 

Diane James 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 
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upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets 

deltagande i EU:s beslutsfattande, 

eftersom det politiskt blir svårt att ge en 

medlemsstat som är i färd med att lämna 

unionen rätt att påverka beslut som rör 

den union som staten snart inte längre 

kommer att vara medlem i. 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets 

deltagande i EU:s beslutsfattande, 

eftersom det politiskt blir svårt att ge en 

medlemsstat som är i färd med att lämna 

unionen rätt att påverka beslut som rör 

den union som staten snart inte längre 

kommer att vara medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets 

deltagande i EU:s beslutsfattande, 

eftersom det politiskt blir svårt att ge en 

medlemsstat som är i färd med att lämna 

unionen rätt att påverka beslut som rör 

den union som staten snart inte längre 

kommer att vara medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet, vilket helt överensstämmer med 

bestämmelserna i fördragen. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  433 

Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla 

EU-institutioner ända till dess att 

fördragen upphör att gälla för landet, med 

undantag av förhandlingar och avtal om det 

egna utträdet. Parlamentet anser att 

tillfälliga arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets deltagande 

i EU:s beslutsfattande, eftersom det 

politiskt blir svårt att ge en medlemsstat 

som är i färd med att lämna unionen rätt att 

påverka beslut som rör den union som 

staten snart inte längre kommer att vara 

medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom EU-

institutionerna ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas inför 

utträdesförhandlingarna avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

Parlamentet föreslår att ett informellt 

samråd genomförs innan det formella 

beslutet fattas, för att synliggöra hur 
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beslutet skulle bli utan Förenade 

kungarikets deltagande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

Parlamentet påminner om principen om 

lojalt samarbete enligt fördragen (artikel 

4.3 i EU-fördraget). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 
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att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att, framför allt 

i samband med omröstningar i 

Europaparlamentet, påverka beslut som 

angår framtiden för den union som staten 

snart inte längre kommer att vara medlem 

i. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att, framför allt 

i samband med omröstningar i 

Europaparlamentet, påverka beslut som 

angår framtiden för den union som staten 

snart inte längre kommer att vara medlem 

i. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  437 

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

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla 

EU-institutioner ända till dess att 

fördragen upphör att gälla för landet, med 

undantag av förhandlingar och avtal om det 

egna utträdet. Parlamentet anser att 

tillfälliga arrangemang kommer att krävas 

avseende Förenade kungarikets deltagande 

i EU:s beslutsfattande, eftersom det 

politiskt blir svårt att ge en medlemsstat 

som är i färd med att lämna unionen rätt att 

påverka beslut som rör den union som 

staten snart inte längre kommer att vara 

medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom EU-

institutionerna ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang bör övervägas inför 

utträdesförhandlingarna avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  438 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta, i den mån det önskar, i allt 

beslutsfattande inom alla EU-institutioner 

ända till dess att fördragen upphör att gälla 

för landet, med undantag av förhandlingar 

och avtal om det egna utträdet. Parlamentet 

anser att tillfälliga arrangemang kommer 

att krävas avseende Förenade kungarikets 

deltagande i EU:s beslutsfattande, eftersom 

det politiskt blir svårt att ge en medlemsstat 

som är i färd med att lämna unionen rätt att 
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beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

påverka beslut som rör den union som 

staten snart inte längre kommer att vara 

medlem i. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  439 

Richard Corbett 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kan komma att krävas 

avseende Förenade kungarikets deltagande 

i rådets beslutsfattande, eftersom det 

politiskt blir svårt att ge en medlemsstat 

som är i färd med att lämna unionen rätt att 

påverka beslut som rör den union som 

staten snart inte längre kommer att vara 

medlem i. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 

12. Europaparlamentet understryker att 

Förenade kungariket kommer att fortsätta 

att delta i allt beslutsfattande inom alla EU-

institutioner ända till dess att fördragen 

upphör att gälla för landet, med undantag 
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av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang kommer att krävas avseende 

Förenade kungarikets deltagande i EU:s 

beslutsfattande, eftersom det politiskt blir 

svårt att ge en medlemsstat som är i färd 

med att lämna unionen rätt att påverka 

beslut som rör den union som staten snart 

inte längre kommer att vara medlem i. 

av förhandlingar och avtal om det egna 

utträdet. Parlamentet anser att tillfälliga 

arrangemang skulle kunna förutses 

avseende Förenade kungarikets deltagande 

i EU:s beslutsfattande, eftersom det 

politiskt blir svårt att ge en medlemsstat 

som är i färd med att lämna unionen rätt att 

påverka beslut som rör den union som 

staten snart inte längre kommer att vara 

medlem i. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 – led 1 (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1) Europaparlamentet kräver att det 

ska införas en ”observatörsstatus” som 

ska gälla för alla valda eller utnämnda 

företrädare för Förenade kungariket vid 

EU:s institutioner. Parlamentet anser att 

enligt denna status skulle dessa 

företrädare fram till dess att Förenade 

kungariket lämnat EU få delta i 

diskussioner utan att för den skull få delta 

i beslut, i synnerhet vad gäller 

omröstningar i Europaparlamentet och 

rådet. Parlamentet föreslår att 

parlamentets utskott för konstitutionella 

frågor ska ges i uppdrag att fastställa 

villkoren för denna ”observatörsstatus” 

vid samtliga institutioner. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 – led 2 (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2) Europaparlamentet kräver att 

Europeiska läkemedelsmyndighetens 

huvudkontor, som för närvarande ligger i 

London, ska flyttas till en annan 

medlemsstat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet anser att 

byggandet av Europeiska unionen har 

grundats på fyra friheter, dvs. fri rörlighet 

för varor, fri rörlighet för tjänster och 

etableringsfrihet, fri rörlighet för 

personer (och medborgarskap), inklusive 

arbetstagares fria rörlighet, och fri 

rörlighet för kapital. Parlamentet påpekar 

därför att både förhandlingarna och det 

slutliga avtalet om Förenade kungarikets 

utträde från unionen samt ramen för 

framtida förbindelser bör respektera dessa 

friheters väsentliga odelbarhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet förväntar sig 

därför att Förenade kungariket i samband 
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med att landet lämnar in sin ansökan om 

utträde enligt artikel 50 i EU-fördraget 

förklarar hur det tänker förhålla sig till 

överläggningarna och beslutsfattandet om 

pågående lagstiftningsförfaranden i rådet 

för att inte hindra det fortsatta arbetet för 

de återstående 27 EU-medlemsstaterna. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  445 

Constance Le Grip 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Mot bakgrund av Förenade 

kungarikets medborgares beslut att lämna 

EU kräver Europaparlamentet att 

Europeiska bankmyndighetens och 

Europeiska läkemedelsmyndighetens 

huvudkontor, som båda två ligger i 

London, ska flyttas till en annan 

medlemsstat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  446 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet erkänner ön 

Irlands unika omständigheter i 

Brexitprocessen och de eventuella hoten 

mot den irländska fredsprocessen. 

Parlamentet anser att EU måste arbeta 

tillsammans med den irländska 

regeringen och Nordirlands regering för 

att undvika dessa hot med alla tillgängliga 
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medel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  447 

Francesc Gambús 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet avfärdar i 

samtliga fall en hypotetisk förhandling 

med Förenade kungariket om att landet 

ska få stanna kvar i EU enligt andra 

villkor än de som förelåg innan Brexit. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet kräver att 

Europeiska läkemedelsmyndighetens 

huvudkontor, som för närvarande ligger i 

London, ska flyttas till en annan 

medlemsstat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  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 
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Förslag till resolution 

Punkt 12b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12b. Europaparlamentet kräver att det 

ska införas en ”observatörsstatus” som 

ska gälla för alla valda eller utnämnda 

företrädare för Förenade kungariket vid 

EU:s institutioner. Parlamentet anser att 

enligt denna status skulle dessa 

företrädare fram till dess att Förenade 

kungariket lämnat EU få delta i 

diskussioner utan att för den skull få delta 

i beslut, i synnerhet vad gäller 

omröstningar i Europaparlamentet och 

rådet. Parlamentet föreslår att 

parlamentets utskott för konstitutionella 

frågor ska ges i uppdrag att fastställa 

villkoren för denna ”observatörsstatus” 

vid samtliga institutioner. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  450 

Constance Le Grip 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12b. Inför sin tillämpning från det att 

Förenade kungariket aktiverat artikel 50 i 

EUF-fördraget och det brittiska 

parlamentets genomröstade beslut om att 

upphäva European Communities Act 

kräver Europaparlamentet att man ska 

undersöka en status som ”observatör” för 

brittiska ledamöter av 

Europaparlamentet. Parlamentet anser att 

enligt denna status skulle dessa ledamöter 

få delta i parlamentsdebatter utan att för 

den skull få delta i beslut. Parlamentet 

föreslår att utskottet för konstitutionella 

frågor ska ges i uppdrag att utarbeta 

villkoren för denna status som 
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”observatör”. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  451 

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

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Ny ekonomisk styrning Ny ekonomisk styrning och inrättandet av 

ett socialt Europa 

Or. en 

 

Ändringsförslag  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Ny ekonomisk styrning Ny ekonomisk och politisk styrning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  453 

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

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet påminner om 

sin resolution av den XXXX om 

budgetkapacitet för euroområdet, där 

parlamentet påpekar att de olika kriserna 
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kräver att euroområdet så snart som 

möjligt tar ett kvalitativt steg framåt för 

integration för att infria sitt löfte om 

stabilitet, konvergens, tillväxt och jobb. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater, och 

framhåller att den främsta orsaken till 

dessa problem är bristen på omfördelning 

mellan medlemsstaterna, något som är 

nödvändigt för att korrigera obalanser 

och ojämlikheter, stödja harmonisk 

utveckling och bygga en ekonomisk, och 

inte bara en monetär, union. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  455 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 
förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över förlusten av ekonomisk 

konkurrenskraft i många medlemsstater. 

Parlamentet inser att förlusten av 

ekonomisk konkurrenskraft i många 

medlemsstater är en direkt följd av den 
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åtstramningsagenda som kommer direkt 

från Bryssel. Parlamentet inser dessutom 

att dåligt genomtänkta handelsavtal och 

avindustrialiseringspolitiken också bär 

ansvaret för vissa medlemsstaters förlust 

av ekonomisk konkurrenskraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

Parlamentet anser att investeringar i 

människor måste prioriteras lika högt som 

investeringar i infrastruktur, innovation 

och alla andra områden som anses vara 

avgörande för Europas globala 

konkurrenskraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 
förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över förlusten av ekonomisk 

konkurrenskraft i många av 

medlemsstaterna, vilket i stor utsträckning 

beror på den tvångströja som 
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flera av EMU:s medlemsstater. medlemskapet i euroområdet medförde 

och bristen på verktyg för att hantera 

valutakrisen i enskilda stater, vilket 

avspeglar den dåliga utformningen av 

euron i sig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  458 

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

Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över de ökande ekonomiska och sociala 

skillnaderna i Ekonomiska och monetära 

unionen (EMU), som i synnerhet beror på 

att det saknas en gemensam finans- och 

ekonomipolitik, vilket försämras av 

avsaknaden av en lämplig samlad 

finanspolitik för euroområdet och en 

industristrategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över olämpligheten och bristerna hos 

unionens ekonomiska och sociala politik 
samt över förlusten av sammanhållning 

och solidaritet i medlemsstaterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  460 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer i 

Ekonomiska och monetära unionen (EMU) 

samt över den snabba ekonomiska 

kollapsen i flera av EMU:s medlemsstater. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  461 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av en gemensam finans- 

och ekonomipolitik i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över de 

ökade skillnaderna mellan EMU:s 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  462 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer 

och konvergens i Ekonomiska och 

monetära unionen (EMU) samt över 

förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i 

flera av EMU:s medlemsstater. 

13. Europaparlamentet är mycket oroat 

över avsaknaden av ekonomiska reformer i 

Ekonomiska och monetära unionen (EMU) 

samt över förlusten av ekonomisk 

konkurrenskraft i flera av EMU:s 

medlemsstater. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet är övertygat 

om att unionen behöver en rättslig 

omställning av dess ekonomiska politik 

baserad på en fullständig tillämpning av 

artikel 3 i EU-fördraget och principerna 

som föreskrivs främst i artiklarna 9–12 i 

EUF-fördraget. Parlamentet efterlyser 

därför en nystart för Europa, som består 

av gemensamma investeringar i en ny 

miljömässigt hållbar tillväxt- och 

sysselsättningsplan som finansieras av 

Europeiska investeringsbanken och av 

egna medel från en förmögenhetsskatt 

som samordnas på EU-nivå, en skatt på 

finansiella transaktioner och en 

koldioxidskatt som uppbärs direkt av 

unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet bekräftar 

återigen att unionens konstitutionella 

inslag, särskilt den inre marknadens 

integritet och det faktum att den inte kan 

skiljas från unionens fyra grundläggande 

friheter (fri rörlighet för kapital, personer, 

varor och tjänster) är grundläggande och 

odelbara pelare i unionen, vilket även 

gäller existensen av en rättsstat som 

garanteras av EU-domstolen. Parlamentet 

bekräftar återigen att denna 

konstitutionella enhet inte kan lösas upp 

under förhandlingarna om Förenade 

kungarikets utträde från unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet beklagar att 

gemenskapsinstitutionernas strukturella 

svaghet och den statliga logik som i alltför 

många fall tillämpas i deras operativa 

program undergräver effektiviteten hos 

deras politik till stöd för innovationer, den 

produktiva ekonomin och 

återindustrialisering. Parlamentet 

uppmanar till fördjupning av den 

gränsöverskridande, samarbetsinriktade, 

synergibetonade och flexibla logik som 

ger liv åt sammanhållningspolitiken 

såsom intelligent specialisering och till 

upprepning av detta mönster i 

sysselsättningspolitiken. 

Or. es 
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Ändringsförslag  466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet fördömer 

användningen av åtstramningspolitik, 

som har lett till ökade nivåer av 

arbetslöshet och absolut fattigdom och en 

explosion i socioekonomiska skillnader, 

och uppmärksammar därför behovet av 

att sträva efter att ta bort de 

begränsningar och restriktioner för 

offentliga investeringar som åläggs 

medlemsstaterna för att öka 

sysselsättningen och den sociala och 

territoriella sammanhållningen, och 

noggrant uppmärksamma behoven och 

särdragen i de olika ekonomiska 

kontexterna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  467 

Dennis de Jong 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet understryker 

nödvändigheten av en europeisk union 

där människors behov står i centrum, i 

stället för multinationella företags och 

finansinstitutioners intressen. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  468 

Roberto Gualtieri 
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Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet anser att en 

gemensam finans- och ekonomipolitik bör 

bli ett område där befogenheten delas 

mellan unionen och medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet påminner om 

att sociala rättigheter är grundläggande 

rättigheter som erkänns av internationella 

fördrag, Europakonventionen, EU:s 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna och den europeiska sociala 

stadgan. Parlamentet uppmanar i detta 

avseende kommissionen att snabbt lägga 

fram ett förslag om en konkret social 

pelare för EU som inriktas på förbättrade 

levnads- och arbetsvillkor, kvalitativ 

sysselsättning, rättvisa löner, 

likabehandling, social dialog, bra 

välfärdssystem och ändamålsenlig social 

trygghet enligt relevanta ILO-

konventioner, samtidigt som 

medlemsstaternas behåller sin behörighet 

att införa eller behålla mer fördelaktiga 

bestämmelser på detta område. 

Parlamentet uppmanar dessutom 

kommissionen att överväga idén att i detta 

förslag inbegripa bestämmelser om 

införande av en rättvis minimilön, 

minimipension och minimiinkomst för att 

bekämpa fattigdom och främja ett 

samhälle som är öppet för alla i Europa, 

enligt Europaparlamentets resolution av 
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den 20 oktober 2010 om 

minimiinkomstens roll när det gäller att 

bekämpa fattigdom och främja ett 

samhälle som är öppet för alla i Europa 

samt artikel 34.3 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, samtidigt som rätten till 

kollektivförhandlingar respekteras enligt 

artikel 28 i stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  470 

Roberto Gualtieri 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet efterlyser en 

ändring av artikel 136 i EUF-fördraget, 

så att dess tillämpningsområde öppnas för 

frivilligt deltagande av medlemsstater som 

inte har euron som valuta, med 

fullständig rösträtt i linje med förfarandet 

för fördjupat samarbete. Parlamentet 

kräver vidare att begränsningarna enligt 

artikel 136 i EUF-fördraget tas bort och 

att denna artikel uppdateras till en allmän 

klausul för antagande genom 

medbeslutandeförfarandet av rättsakter 

som rör samordning och fastställande av 

rättsligt bindande miniminormer när det 

gäller ekonomisk politik, 

sysselsättningspolitik och socialpolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  471 

Dennis de Jong 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet framhåller att 

de nationella parlamenten bör avgöra 

storleken på och innehållet i den 

nationella budgeten, utan att detta 

dikteras av EU. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13c. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att påbörja förhandlingar 

med Europarådet för att inleda processen 

för EU:s anslutning till den europeiska 

sociala stadgan. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att under tiden använda 

stadgan som en vägledande norm för de 

konsekvensbedömningar som utförs på 

grundval av artikel 12 i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning och för att utarbeta de 

motiveringar som avses i artikel 25 i detta 

avtal, med beaktande av det femte skälet i 

ingressen till fördragen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  473 

Roberto Gualtieri 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13c. Europaparlamentet anser att det 
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bör fastställas i artikel 119 i EUF-

fördraget att medlemsstaterna och 

unionen ska genomföra sin ekonomiska 

politik i enlighet med principen om en 

social marknadsekonomi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. Parlamentet anser att EU 

måste avvisa försöken att återgå till en 

protektionistisk nationell politik och bör 

fortsätta att vara en öppen ekonomi i 

framtiden. Parlamentet varnar för att 

detta inte kan åstadkommas genom en 

nedmontering av den sociala modellen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  475 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 14. Europaparlamentet anser att en 
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stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

strikt efterlevnad av stabilitets- och 

tillväxtpakten och regeln om ”no bail-out” 

(artikel 125 i EUF fördraget) bör 

återupprättas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  476 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) i sin nuvarande form ger de 

lösningar som man tänkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  477 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 14. Europaparlamentet anser att varken 
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stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  478 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

de genomfördes på ett drakoniskt sätt som 

bara tjänade syftena hos några av de 

större medlemsstaternas ekonomier och 

inte de medlemsstater som behövde stöd. 

Parlamentet anser att det är skamligt att 

vissa medlemsstater konspirerade för att 

påtvinga Irland 42 procent av den totala 

kostnaden för den europeiska bankkrisen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) och inte heller Europeiska 

centralbankens regler om ”bail-in” ger de 

lösningar som man tänkt, och att de har 

förlorat i trovärdighet i sin nuvarande form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att den 

ram för ekonomisk styrning som 
stabilitets- och tillväxtpakten utgör och 

regeln om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) bör utvecklas för att säkerställa 

ett ärligt och omfattande genomförande 

av bestämmelserna rörande dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  481 

Eleftherios Synadinos 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen, som ett resultat av EU:s 

institutionella oförmåga att anta 

realistiska lösningar. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  482 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att 

stabilitets- och tillväxtpakten och regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) kan fungera som en stark ram 

för ekonomisk styrning om de tillämpas. 

Parlamentet anser att pakten har åsidosatts 

av flera medlemsstater utan att detta fått 

politiska och juridiska konsekvenser och 

att i synnerhet alltför höga statsskulder 

har gjort makroekonomiska 

anpassningsprogram nödvändiga i många 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  483 

Luke Ming Flanagan 
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Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och att 

Greklands fordringsägare, särskilt dess 

utländska banker, samtidigt har räddats i 

stor utsträckning vid tre tillfällen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att 

stabilitets- och tillväxtpakten allmänt har 

visat sig vara förankrad i en ekonomisk 

utvecklingsmodell som är otillräckligt 

rustad för att främja ett gemensamt 

europeiskt intresse och att den därför inte 

är ett effektivt verktyg för att lösa den 

långvariga ekonomiska krisen, då den har 

ökat de problem som uppstått i kampen 

för att effektivt bekämpa arbetslösheten 

och intensifierat utarmningen av de stater 

som drabbats hårdast av krisen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  485 

Notis Marias 
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Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater, däribland Tyskland, utan 

att detta fått politiska och juridiska 

konsekvenser och Grekland samtidigt har 

räddats i stor utsträckning vid tre tillfällen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  486 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 
eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att 

stabilitets- och tillväxtpakten och regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger en stabil ram för ekonomisk 

styrning, men uttrycker samtidigt sin oro 
eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och 

makroekonomiska anpassningsprogram 

har behövts i flera medlemsstater, främst 

på grund av alltför stora offentliga 

skulder. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  487 

David McAllister, Markus Pieper 
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Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 
eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att 

stabilitets- och tillväxtpakten och regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger en stabil ram för ekonomisk 

styrning, men uttrycker samtidigt sin oro 
eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och 

makroekonomiska anpassningsprogram 

har behövts i flera medlemsstater, främst 

på grund av alltför stora offentliga 

skulder. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  488 

Dariusz Rosati 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att 

stabilitets- och tillväxtpakten och regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger en stark ram för ekonomisk 

styrning men ser med stor oro på att 
pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och att i 

synnerhet alltför höga statsskulder har 

gjort makroekonomiska 

anpassningsprogram nödvändiga i många 

medlemsstater. 

Or. en 
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Ändringsförslag  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man tänkt, 

och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form eftersom 

pakten har åsidosatts vid olika tillfällen av 

flera medlemsstater utan att detta fått 

politiska och juridiska konsekvenser och 

Grekland samtidigt har räddats i stor 

utsträckning vid tre tillfällen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  490 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning 

vid tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet anser att 

stabilitets- och tillväxtpakten och regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF 

fördraget) ger en stark ram för ekonomisk 

styrning men ser med stor oro på att 
pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och att alltför 

höga statsskulder har gjort 

makroekonomiska anpassningsprogram 

nödvändiga i många medlemsstater. 

Or. en 
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Ändringsförslag  491 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att varken 

stabilitets- och tillväxtpakten eller regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ger de lösningar som man 

tänkt, och att de dessutom har förlorat i 

trovärdighet i sin nuvarande form 

eftersom pakten har åsidosatts av flera 

medlemsstater utan att detta fått politiska 

och juridiska konsekvenser och Grekland 

samtidigt har räddats i stor utsträckning vid 

tre tillfällen. 

14. Europaparlamentet beklagar att 

stabilitets- och tillväxtpakten och regeln 

om ”no bail-out” (artikel 125 i EUF-

fördraget) ständigt har åsidosatts och 

därför har förlorat i trovärdighet. 

Parlamentet påpekar att pakten har 

åsidosatts av flera medlemsstater utan att 

detta fått politiska och juridiska 

konsekvenser och Grekland samtidigt har 

räddats i stor utsträckning vid tre tillfällen i 

strid med regeln om ”no bail-out”. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom 

den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett 

till någon lösning på problemen. 

Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet alltför 

komplicerat, att de inte är bindande med 

avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter från 

en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat och att de 

inte omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

Parlamentet beklagar att de 

landsspecifika rekommendationerna inte 

är bindande och att det nuvarande 

systemet inte tillräckligt säkerställer 

nationellt ansvarstagande för dessa. 

Parlamentet har i detta hänseende 

intresse av den potential som den 

rådgivande europeiska finanspolitiska 

nämnden erbjuder, och dess framtida 

uppgift att ge kommissionen råd om en 

lämplig finanspolitisk strategi för hela 

euroområdet.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 
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europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de måste 

tillämpas och genomföras konsekvent. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  495 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de måste 

tillämpas och genomföras konsekvent. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  496 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 



 

PE592.325v02-00 84/186 AM\1109252SV.docx 

SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner att 

inga förbättringar har åstadkommits 

genom den europeiska planeringsterminen 

och sexpacken och tvåpacken, vilka syftar 

till att ta itu med dessa problem, eftersom 

de har lett till att marknadens kontroll, 

som redan försvagats genom diverse 

ingripanden, har ersatts av mindre 

effektiva politiska kontrollmekanismer. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  497 

Dariusz Rosati 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett 

till någon lösning på problemen. 

Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet alltför 

komplicerat, att de inte är bindande med 

avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem. Parlamentet 

anser att denna lagstiftning måste 

genomföras och tillämpas mer 

konsekvent. 

Or. en 
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Ändringsförslag  498 

Paulo Rangel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett 

till någon lösning på problemen. 
Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet alltför 

komplicerat, att de inte är bindande med 

avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, och anser att 

denna lagstiftning måste genomföras och 

tillämpas mer konsekvent. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  499 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat. 
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euroområdet eller EU som helhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  500 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett 

till någon lösning på problemen. 
Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet alltför 

komplicerat, att de inte är bindande med 

avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, och anser att 

denna lagstiftning måste genomföras och 

tillämpas mer konsekvent och att 

landsspecifika rekommendationer bör 

vara bindande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  501 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom 
den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett 

till någon lösning på problemen. 

15. Europaparlamentet erkänner att den 

europeiska planeringsterminen har tvingat 

in många medlemsstater i en 

finanspolitisk ”tvångströja”, och att den i 

stället för att lösa problemen har skadat 

många medlemsstaters ekonomier och 

hindrat deras förmåga att utnyttja 
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Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet alltför 

komplicerat, att de inte är bindande med 

avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

skuldsättning på ett sätt som är 

nödvändigt för att därefter kunna 

åstadkomma tillväxt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och att 

de inte omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen, delvis på 

grund av att reglerna inte har respekterats 

fullt ut och att verktygen inom dem inte 

har aktiverats. Parlamentet anser dessutom 

att de har bidragit till att göra systemet 

alltför komplicerat, att de inte är bindande 

med avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  503 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem men 

konstaterar samtidigt att de måste 

genomföras bättre och tillämpas för att 

hjälpa till att lösa EU:s makroekonomiska 

och konkurrensrelaterade utmaningar. 

Parlamentet noterar emellertid den 

invecklade karaktären hos det nuvarande 

systemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  504 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom 

den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet noterar de 

förändringar som åstadkommits genom 

den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen eftersom de 

inbegriper procykliska och oflexibla 

bestämmelser om skulder och underskott 

som knappast kan efterlevas utan att det 

försvårar den ekonomiska och sociala 

återhämtningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  505 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom 

den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett 

till någon lösning på problemen. 

Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet alltför 

komplicerat, att de inte är bindande med 

avseende på de landsspecifika 

rekommendationerna och att de inte 

omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet anser att de 

förändringar som åstadkommits genom 

den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken har bidragit till 

att göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och att 

de inte omfattar spridningseffekter från en 

medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet och inte 

löser några problem. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  506 

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

Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom 
den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter från 

15. Europaparlamentet noterar den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har gjort systemet 

alltför komplicerat och att de inte omfattar 

spridningseffekter från en medlemsstat till 

en annan eller till euroområdet eller EU 

som helhet. 
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en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet erkänner de 

förbättringar som åstadkommits genom 
den europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken, vilka syftar till 

att ta itu med dessa problem, men 

konstaterar samtidigt att de inte har lett till 

någon lösning på problemen. Parlamentet 

anser dessutom att de har bidragit till att 

göra systemet alltför komplicerat, att de 

inte är bindande med avseende på de 

landsspecifika rekommendationerna och 

att de inte omfattar spridningseffekter 

från en medlemsstat till en annan eller till 

euroområdet eller EU som helhet. 

15. Europaparlamentet erkänner att den 

europeiska planeringsterminen och 

sexpacken och tvåpacken inte har lett till 

någon lösning på problemen utan förvärrat 

dem. Parlamentet anser dessutom att de har 

bidragit till att göra systemet inte bara 

alltför komplicerat, utan också i grunden 

orättvist och ineffektivt, vilket ökar 

desintegrationen i EU och EU-

medborgarnas omfattande misstroende. 

Parlamentet anser vidare att de 

nuvarande ”konvergensinstrumenten” – 

särskilt den europeiska 

planeringsterminen – bör reformeras för 

att inkludera bindande sociala mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet beklagar den 

tonvikt som läggs på ”flexibla” ekonomier 

som snabbt kan anpassa sig till chocker 

och på en ”ny konvergensprocess” som 

underlättas genom inrättandet av 

nationella konkurrenskraftsmyndigheter i 
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de fem ordförandenas rapport. 

Parlamentet anser att sådana åtgärder 

grundas på antagandet att löneflexibilitet 

(nedåt) är den huvudsakliga 

stötdämpande mekanismen och ett viktigt 

verktyg för att säkerställa de nationella 

ekonomiernas kostnadsmässiga 

konkurrenskraft. Parlamentet är av den 

åsikten att 

konkurrenskraftsmyndigheterna i själva 

verket skulle kunna institutionalisera 

trycket för löne- och 

kostnadsminskningar i jakten på större 

kostnadsmässig konkurrenskraft, särskilt 

i mindre tekniskt avancerade länder. 

Parlamentet anser att förslagen i de fem 

ordförandenas rapport som sägs öka 

välståndet och solidariteten i EU i själva 

verket i stället gör EU-förvaltningen ännu 

mer teknokratisk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet anser att 

landsspecifika rekommendationer bör 

skräddarsys för att ta hänsyn till 

medlemsstaternas olika institutionella 

strukturer. Parlamentet anser att konkreta 

rekommendationer vid behov bör utfärdas 

för konkreta regioner, i syfte att undvika 

generaliseringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  510 

Ramon Tremosa i Balcells 
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Förslag till resolution 

Punkt 15b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15b. Europaparlamentet framhåller 

den häpnadsväckande ekonomiska 

framgångs som finanspolitisk federalism 

har haft i vissa regioner i Spanien när det 

gäller att minska arbetslösheten och öka 

kontrollen över budgetunderskottet, och 

anser att detta är en förebild som bör 

användas som modell i andra delar av 

unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  511 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl 

medvetet om behovet av att se över 

effektiviteten hos de många 

krishanteringsåtgärder som EU vidtagit 

på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte 

fungerar och att denna samordning i 

stället måste fastställas i bindande 

rättsakter. 

utgår 

Or. sv 
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Ändringsförslag  512 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl 

medvetet om behovet av att se över 

effektiviteten hos de många 

krishanteringsåtgärder som EU vidtagit 

på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte 

fungerar och att denna samordning i 

stället måste fastställas i bindande 

rättsakter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  513 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl 

medvetet om behovet av att se över 

effektiviteten hos de många 

krishanteringsåtgärder som EU vidtagit 

på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

utgår 
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ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte 

fungerar och att denna samordning i 

stället måste fastställas i bindande 

rättsakter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  514 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte 

fungerar och att denna samordning i 

stället måste fastställas i bindande 

rättsakter. 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 16. Europaparlamentet är väl medvetet 
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om behovet av att se över effektiviteten 

hos de många krishanteringsåtgärder som 

EU vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte 

fungerar och att denna samordning i 

stället måste fastställas i bindande 

rättsakter. 

om behovet av att se över många 

krishanteringsåtgärder som EU vidtagit på 

senare tid och behovet av att ge regelverket 

för den finansiella sektorn en ny 

inriktning. Parlamentet beklagar samtidigt 

att de åtgärder som trojkan fattat beslut 

om har lett till en betydande ökning av 

den sociala och ekonomiska ojämlikheten 

till förfång för medborgarna i de länder 

där de har genomförts. Parlamentet 

påminner i detta sammanhang om att EU-

domstolen i sin nyligen offentliggjorda 

dom i målet Ledra Advertising Ltd m.fl. 

mot Europeiska kommissionen och 

Europeiska centralbanken (ECB) (de 

förenade målen C-8/15 P till C-10/15 P) 

påpekade att även om medlemsstaterna 

inte tillämpar unionsrätten inom ramen 

för ESM-fördraget riktar sig stadgan 

däremot till unionsinstitutionerna, även 

när de handlar utanför unionens rättsliga 

ramar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  516 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar och 

att denna samordning i stället måste 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar. 
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fastställas i bindande rättsakter. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  517 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten 

hos de många krishanteringsåtgärder som 

EU vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte fungerar 

och att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

16. Europaparlamentet är medvetet om 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och överväger att 

kodifiera vissa beslutsförfaranden i 

primärrätten – såsom omvänd kvalificerad 

majoritet vid omröstningar. Parlamentet 

påpekar att EU:s ekonomiska strategi 

måste samordnas bättre. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  518 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 
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rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte 

fungerar och att denna samordning i 

stället måste fastställas i bindande 

rättsakter. 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  519 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten 

hos de många krishanteringsåtgärder som 

EU vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar och 

att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att befästa den rättsliga 

grunden för det nya regelverket för den 

finansiella sektorn. Parlamentet instämmer 

i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar och 

att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar och 

att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar och 

att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

Parlamentet anser också att det befintliga 

påföljdsförfarandet har undergrävts av 

medlemsstaternas ovilja att utdöma 

påföljder för varandra. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  521 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar och 

att denna samordning i stället måste 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten samt att 

befästa den rättsliga grunden för det nya 

regelverket för den finansiella sektorn. 

Parlamentet instämmer i vad som 

konstateras i de fem ordförandenas rapport 

om att den öppna samordningsmetod som 

ligger till grund för EU:s ekonomiska 

strategi inte fungerar. 
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fastställas i bindande rättsakter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund 

för EU:s ekonomiska strategi inte fungerar 

och att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten hos 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och att kodifiera vissa 

beslutsförfaranden i primärrätten – såsom 

omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att EU:s 

ekonomiska strategi måste samordnas 

bättre. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  523 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten 

hos de många krishanteringsåtgärder som 

EU vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

16. Europaparlamentet är medvetet om 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och överväger att 

kodifiera vissa beslutsförfaranden i 

primärrätten – såsom omvänd kvalificerad 

majoritet vid omröstningar – samt att 

befästa den rättsliga grunden för det nya 
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rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar 

och att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

regelverket för den finansiella sektorn. 

Parlamentet instämmer i vad som 

konstateras i de fem ordförandenas rapport 

om att den öppna samordningsmetod som 

ligger till grund för EU:s ekonomiska 

strategi måste samordnas bättre. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  524 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är väl medvetet 

om behovet av att se över effektiviteten 

hos de många krishanteringsåtgärder som 

EU vidtagit på senare tid och att kodifiera 

vissa beslutsförfaranden i primärrätten – 

såsom omvänd kvalificerad majoritet vid 

omröstningar – samt att befästa den 

rättsliga grunden för det nya regelverket 

för den finansiella sektorn. Parlamentet 

instämmer i vad som konstateras i de fem 

ordförandenas rapport om att den öppna 

samordningsmetod som ligger till grund för 

EU:s ekonomiska strategi inte fungerar 

och att denna samordning i stället måste 

fastställas i bindande rättsakter. 

16. Europaparlamentet är medvetet om 

de många krishanteringsåtgärder som EU 

vidtagit på senare tid och överväger att 

kodifiera vissa beslutsförfaranden i 

primärrätten – såsom omvänd kvalificerad 

majoritet vid omröstningar – samt att 

befästa den rättsliga grunden för det nya 

regelverket för den finansiella sektorn. 

Parlamentet instämmer i vad som 

konstateras i de fem ordförandenas rapport 

om att den öppna samordningsmetod som 

ligger till grund för EU:s ekonomiska 

strategi måste samordnas bättre. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF-fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  526 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

utgår 
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resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF-fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  527 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  528 

Luke Ming Flanagan 
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Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  529 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

utgår 
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delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  531 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF-fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att en konkursmekanism införs för 

medlemsstaterna i euroområdet. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  532 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

17. Europaparlamentet anser att 

samordningen av den ekonomiska politiken 

enligt artikel 5 i EUF-fördraget inte bör 

avskaffa EU-medlemsstaternas suveräna 

rättigheter att självständigt fastställa sin 

ekonomiska politik. 
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är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 
anser att samordningen av den ekonomiska 

politiken enligt artikel 5 i EUF-fördraget 

därmed skulle bli ett område där 

befogenheten delas mellan unionen och 

medlemsstaterna. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  533 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF-fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

en ”konvergenskod”, där 

överensstämmelse med denna kod är 

avgörande för tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom stödprogrammet 

för strukturreformer. 

Or. de 
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Ändringsförslag  534 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF-fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

en ”konvergenskod”, där 

överensstämmelse med denna kod är 

avgörande för tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom stödprogrammet 

för strukturreformer. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

en rättsligt bindande ”konvergenskod”. 

Parlamentet föreslår vidare att 
överensstämmelse med denna kod bör ge 

tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 
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är avgörande för tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

skatteincitament, såsom stödprogrammet 

för strukturreformer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  536 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet föreslår en 

”konvergenskod” som ska stärka 

medlemsstaternas och EU:s 

konkurrenskraft, där överensstämmelse 

med denna kod är avgörande för tillgång 

till EU-medel för investeringsprojekt och 

för rätten att delta i nya instrument som 

kombinerar ekonomiska reformer med 

incitament, såsom stödprogrammet för 

strukturreformer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  537 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den 

ekonomiska politiken enligt artikel 5 i 

EUF fördraget därmed skulle bli ett 

område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet anser att 

eftersom parlamentets bidrag till 

riktlinjerna för den ekonomiska politiken 

är en viktig aspekt i ett demokratiskt 

system kan stärkt legitimitet på europeisk 

nivå uppnås genom antagandet av 

konvergensriktlinjer som omfattar 

målinriktade prioriteringar för de 

kommande åren, och som bör vara 

föremål för ett medbeslutandeförfarande 

som bör införas i samband med nästa 

ändring av fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  538 

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

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

17. Europaparlamentet kräver på nytt 

att man antar en ”konvergenskod”, som 

en rättsakt inom ramen för det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, i syfte att 

effektivisera den befintliga samordningen 

av den ekonomiska politiken för att uppnå 

bättre konvergens vad gäller denna. 
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och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den ekonomiska 

politiken enligt artikel 5 i EUF fördraget 

därmed skulle bli ett område där 

befogenheten delas mellan unionen och 

medlemsstaterna. 

Parlamentet föreslår att koden under en 

första period bör inriktas på 

konvergenskriterier i fråga om 

beskattning, arbetsmarknaden, bland 

annat minimilöner, investeringar, social 

sammanhållning och kapacitet när det 

gäller offentlig administration och god 

förvaltning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  539 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU-medel 

för investeringsprojekt och för rätten att 

delta i nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 
anser att samordningen av den ekonomiska 

politiken enligt artikel 5 i EUF fördraget 

därmed skulle bli ett område där 

befogenheten delas mellan unionen och 

medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet anser att 

samordningen av den ekonomiska politiken 

aldrig skulle ha blivit ett område där 

befogenheten delas mellan unionen och 

medlemsstaterna utan skulle ha förblivit 

en befogenhet för medlemsstaternas 

folkvalda regeringar. Parlamentet är av 

den åsikten att skattesatser, inklusive 

inkomst- och bolagsskattesatser, alltid bör 

förbli en befogenhet för medlemsstaternas 

folkvalda regeringar. Parlamentet anser 

vidare att unionen och medlemsstaterna 

bör samarbeta i kampen mot skatteflykt 

och skatteundandragande. 

Or. en 
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Ändringsförslag  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU–medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den ekonomiska 

politiken enligt artikel 5 i EUF fördraget 

därmed skulle bli ett område där 

befogenheten delas mellan unionen och 

medlemsstaterna. 

17. Europaparlamentet föreslår därför 

att underskotts- och skuldförfarandena, 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser och de landsspecifika 

rekommendationerna sammanförs till en 

enda rättsligt bindande ”konvergenskod”, 

där minimi- och maximinormer fastställs 

och där överensstämmelse med denna kod 

är avgörande för tillgång till EU–medel för 

investeringsprojekt och för rätten att delta i 

nya instrument som kombinerar 

ekonomiska reformer med 

skatteincitament, såsom finanspolitiska 

resurser för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. Parlamentet 

anser att samordningen av den ekonomiska 

politiken enligt artikel 5 i EUF fördraget 

därmed skulle bli ett område där 

befogenheten delas mellan unionen och 

medlemsstaterna, där EU skulle ha 

möjlighet att uppmana medlemsstaterna 

att investera i vissa speciella områden, 

t.ex. FoU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet vill att man 

drar av de offentliga nettoinvesteringarna 

från statsskulden som ett försök att 
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genomföra den ”gyllene regeln för 

offentliga investeringar” för att 

möjliggöra en optimal fördelning av 

offentliga investeringar mellan 

generationerna. Parlamentet efterlyser en 

översyn av definitionen av vad som kan 

klassificeras som en investering. 

Parlamentet anser också att ett 

motsvarande tröskelvärde för 

nettoinvesteringar skulle kunna inrättas 

för att begränsa den kortsiktiga 

statsskulden. Parlamentet anser att regeln 

kan genomföras genom att man bifogar 

ett ”investeringsprotokoll” till fördragen i 

enlighet med det förenklade 

ändringsförfarandet i artikel 48 i EU-

fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet föreslår att det 

bland kriterierna i konvergenskoden ska 

ingå en bedömning av graden av 

uppfyllande av de vägledande 

infrastrukturplaner med europeiskt 

mervärde som föreslås i transeuropeiska 

transportnät för att man ska få tillgång till 

ett effektivt redskap med hjälp av vilket 

man kan stimulera och skynda på 

anläggandet av de transeuropeiska 

transportnäten. Parlamentet anser att av 

denna anledning bör avvikelser från 

investeringsplanerna försvåra tillgång till 

EU-medel. 

Or. es 
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Ändringsförslag  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet anser att den 

föreslagna ”konvergenskoden” måste 

vara förenlig med den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter, som bör omfatta 

inrättandet av ett europeiskt nätverk för 

minimilöner, en garanterad nivå på 

socialt skydd i hela unionen och en 

europeisk arbetslöshetsförsäkring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet anser att 

”konvergenskoden” först och främst bör 

ha som syfte att uppnå territoriell och 

social sammanhållning, detta för att 

skapa lika villkor och avlägsna 

grundorsakerna till skillnaderna mellan 

medlemsstater och regioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  545 

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

Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet föreslår att 

överensstämmelse med denna kod skulle 

ge tillgång till nya instrument som 

kombinerar ekonomiska reformer och 

skatteincitament, såsom en 

budgetkapacitet för euroområdet eller ett 

gemensamt skuldinstrument. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  546 

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

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 17b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17b. Europaparlamentet föreslår att 

samordningen av den ekonomiska 

politiken enligt artikel 5 i EUF-fördraget 

bör bli ett område där befogenheten delas 

mellan unionen och medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  547 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

utgår 
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2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  548 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

utgår 

Or. de 
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Ändringsförslag  549 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  550 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

utgår 
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avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  551 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna av euroområdet bara 

skulle kunna delta om de uppfyller kraven 

i konvergenskoden, eftersom detta 

kommer att förebygga moralisk risk. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  552 

Bernd Lucke 
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Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna av euroområdet bara 

skulle kunna delta om de uppfyller kraven 

i konvergenskoden, eftersom detta 

kommer att förebygga moralisk risk. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna. 
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strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  554 

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

Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  555 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond, 

med ett starkt individuellt åtagande att 

vidta strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

och att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond, 

med ett starkt individuellt åtagande att 

vidta strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond. 
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högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  557 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 
strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

18. Europaparlamentet anser att 

strukturreformer som ökar 

medlemsstaternas och hela euroområdets 

konkurrenskraft är nödvändiga för att 

minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna. 

Parlamentet framhåller kommissionens 

meddelande om flexibilitet inom ramen 

för stabilitets- och tillväxtpakten, som 

tillåter medlemsstaterna att vidta 

konjunkturdämpande finanspolitiska 

åtgärder vid en konjunkturnedgång. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 



 

PE592.325v02-00 122/186 AM\1109252SV.docx 

SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas 

för att minska den fortfarande alltför 

höga skuldbördan i medlemsstaterna och 

att detta instrument bör bygga på 

förslaget från det tyska rådet av 

ekonomiska experter av den 9 november 

2011, varvid medlemmar av euroområdet 

skulle åta sig solidariskt ansvar för en 

avskrivningsfond, med ett starkt 

individuellt åtagande att vidta 

strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att medlemmarna 

i euroområdet bara bör kunna delta om de 

uppfyller kraven i konvergenskoden, 

eftersom detta kommer att förebygga 

moralisk risk. 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas, 

varvid medlemmar av euroområdet skulle 

åta sig solidariskt ansvar för en 

investeringsfond. Parlamentet insisterar på 

att medlemmarna i euroområdet bör bidra 

till instrumentet i enlighet med principen 

om samarbete och inom ramen för 

gemensamma investeringsåtgärder som 

antas för att avhjälpa obalanserna i 

euroområdet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond, 

med ett starkt individuellt åtagande att 

vidta strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att medlemmarna 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond, 

med ett starkt individuellt åtagande att 

vidta strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att medlemmarna 
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i euroområdet bara bör kunna delta om de 

uppfyller kraven i konvergenskoden, 

eftersom detta kommer att förebygga 

moralisk risk. 

i euroområdet bör kunna delta om de 

uppfyller kraven i konvergenskoden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  560 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna och att 

detta instrument bör bygga på förslaget 

från det tyska rådet av ekonomiska 

experter av den 9 november 2011, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond, 

med ett starkt individuellt åtagande att 

vidta strukturreformer för att minska 

skuldkvoten i förhållande till BNP till 

högst 60 procent i enlighet med kraven. 

Parlamentet insisterar på att 

medlemmarna i euroområdet bara bör 

kunna delta om de uppfyller kraven i 

konvergenskoden, eftersom detta kommer 

att förebygga moralisk risk. 

18. Europaparlamentet anser att ett 

gemensamt skuldinstrument bör inrättas för 

att minska den fortfarande alltför höga 

skuldbördan i medlemsstaterna, varvid 

medlemmar av euroområdet skulle åta sig 

solidariskt ansvar för en avskrivningsfond 

för att minska skuldkvoten i förhållande till 

BNP till högst 60 procent i enlighet med 

kraven. Parlamentet uppmanar samtidigt 

alla relevanta nationella myndigheter att i 

enlighet med artikel 7.9 i förordning nr 

472/2013 genomföra en skuldrevision. 

Parlamentet anser att denna revision bör 

fastställa beloppen av illegitima skulder 

för varje medlemsstat, och att dessa 

omedelbart bör undantas från dessa 

staters skyldigheter. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet betonar att 
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under de rådande ekonomiska 

omständigheterna med minskad 

efterfrågan, måste penningpolitiken 

kompletteras av en expansiv finanspolitik 

och en förstärkning av fackförbundens 

kollektivförhandlingskapacitet för att 

säkerställa en löneökning som är i linje 

med ländernas genomsnittliga 

produktivitetsökning och ECB:s 

inflationsmål. Parlamentet anser i detta 

sammanhang att ECB:s mål måste ses 

över. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  562 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet anser det 

nödvändigt att inleda debatten på EU-nivå 

rörande ämnet tyska krigsskadestånd där 

dessa efterfrågas av Grekland och övriga 

medlemsstater i EU, och anser att dessa 

staters upprättelse inte bara är en 

ekonomisk förpliktelse som åligger 

Tyskland utan även en möjlighet att 

stabilisera den europeiska ekonomin och 

samtidigt återställa rättvisan. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  563 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet noterar att om 
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medlemsstaterna kan erhålla 

budgetöverskott under en högkonjunktur 

skulle en stötdämpande mekanism på över 

3 procent av BNP vara tillgänglig för 

medlemsstaterna för att vidta 

konjunkturutjämnande finanspolitiska 

åtgärder vid en konjunkturnedgång, utan 

att bryta mot reglerna i stabilitets- och 

tillväxtpakten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 18b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18b. Europaparlamentet efterlyser en 

bättre användning av de befintliga 

strukturfonderna med målet att främja 

sammanhållning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  565 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 
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Or. de 

 

Ändringsförslag  566 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. el 

 

Ändringsförslag  567 

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

Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  568 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  571 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  572 

Burkhard Balz 
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Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen 

för både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på marknaden 

om en stat skulle bli insolvent, utan även 

tryggar marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare. 

19. Europaparlamentet betonar behovet 

av att fastställa ett referensregelverk för 

insolvensförfarandet för stater vars 

utlandsskuld är olaglig, obalanserad eller 

ohållbar, baserat på en mekanism för 

omstrukturering av statsskulden som 

syftar till att avsevärt minska 

utlandsskulden för att återföra den till en 

hållbar nivå. Parlamentet betonar att 

detta inte bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen för 

både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  574 

Ramon Tremosa i Balcells 



 

PE592.325v02-00 130/186 AM\1109252SV.docx 

SV 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på marknaden 

om en stat skulle bli insolvent, utan även 

tryggar marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare. 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på marknaden 

om en stat skulle bli insolvent, utan även 

tryggar marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare 

samtidigt som man undviker nya bail-out-

åtgärder, vilka har visat sig vara mycket 

politiskt skadliga för det europeiska 

projektet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på marknaden 

om en stat skulle bli insolvent, utan även 

tryggar marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare. 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos varje nytt 

stimulansinstrument endast kommer att 

vara trovärdig om den kompletteras med 

ett insolvensförfarande för staterna, som 

inte bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen för 

både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  576 

Rainer Wieland 
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Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på marknaden 

om en stat skulle bli insolvent, utan även 

tryggar marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare. 

19. Europaparlamentet betonar att 

villkorligheten hos varje nytt 

stimulansinstrument endast kommer att 

vara trovärdig om den kompletteras med 

ett insolvensförfarande för staterna, som 

inte bara leder till förutsägbarhet på 

marknaden om en stat skulle bli insolvent, 

utan även tryggar marknadsdisciplinen för 

både medlemsstater och privata 

fordringsägare. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  577 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten hos detta nya 

skuldinstrument endast kommer att vara 

trovärdig om den kompletteras med ett 

insolvensförfarande för staterna, som inte 

bara leder till förutsägbarhet på marknaden 

om en stat skulle bli insolvent, utan även 

tryggar marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare. 

19. Europaparlamentet betonar 

emellertid att villkorligheten endast 

kommer att vara trovärdig om den 

kompletteras med ett insolvensförfarande 

för staterna, som inte bara leder till 

förutsägbarhet på marknaden om en stat 

skulle bli insolvent, utan även tryggar 

marknadsdisciplinen för både 

medlemsstater och privata fordringsägare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  578 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

utgår 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  579 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  580 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

utgår 
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gemensamma resolutionsfonden i EU–

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU–

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  582 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU–

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  583 

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

Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet efterlyser en 

utvärdering och, vid behov, en översyn av 

finanspakten och dess efterföljande 
integrering i EU:s rättsliga ram. 

Parlamentet efterlyser också ett 
införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets sida 

och ytterligare utveckling av den 

mellanparlamentariska konferens som 

avses i artikel 13, för att vid behov ge 

tillfälle till omfattande och omgående 

diskussioner mellan Europaparlamentet 

och de nationella parlamenten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  584 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet kräver att 

finanspakten upphävs. 
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Or. de 

 

Ändringsförslag  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida, för att säkerställa att kontroll och 

ansvarsskyldighet tillfaller dem som 

bidrar till dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  586 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, på grundval av en 

övergripande utvärdering av dess 

genomförande och med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

Or. en 
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Ändringsförslag  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet efterlyser en 

ersättning av finanspakten och ett 

inrättande av en verkligt symmetrisk 

mekanism för samordning av den 

makroekonomiska politiken som tar itu 

med överskott såväl som underskott och 

inte lägger hela ansvaret för 

anpassningar på länderna med 

underskott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  588 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram och noterar att ett införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen i EU-

lagstiftningen inte skulle vara möjligt utan 

att på ett betydande sätt avvika från de 

principer som för närvarande ligger till 

grund för den ekonomiska styrningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  589 

Markus Pieper 
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Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s 

rättsliga ram samt införlivande av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet konstaterar att 

den europeiska stabilitetsmekanismen och 

den gemensamma resolutionsfonden kan 

införlivas endast om de rådande 

principerna för ekonomisk styrning 

frångås. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  590 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

ram och konstaterar att den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden kan 

införlivas endast om de rådande 

principerna för ekonomisk styrning 

frångås. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  591 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 

20. Europaparlamentet efterlyser 

integrering av finanspakten i EU:s rättsliga 
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ram samt införlivande av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsfonden i EU-

lagstiftningen, med motsvarande 

demokratisk kontroll från parlamentets 

sida. 

ram och noterar att EU-domstolen i målet 

Pringle fastställde att den europeiska 

stabilitetsmekanismen inte kan införlivas i 

EU-rätten utan omfattande ändringar i 

fördragen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  592 

Sylvie Goulard 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet anser att man, 

för att säkerställa att de som bidrar till 

dessa instrument genomför kontroller och 

tar på sig ansvar, kommer att behöva 

inrätta ett parlament för euroområdet 

inom Europaparlamentet. Parlamentet är 

av den åsikten att det är av avgörande 

betydelse att man i euroområdets 

parlament skiljer mellan diskussionen 

avseende politik för euroområdet och 

relaterat beslutsfattande. Parlamentet 

anser att villkor måste hittas som låter 

alla medlemsstater som har åtagit sig att 

gå med i euroområdet delta i diskussioner 

om euroområdet om de så önskar, men att 

enbart medlemsstater som är med i 

euroområdet och bidrar till 

räddningsfonder osv. bör kunna rösta om 

dessa beslut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet betonar att 

den europeiska stabilitetsmekanismens 

roll kommer att utvecklas i framtiden, 

från att vara ett organ för krishantering 

till att förmodligen bli ett organ för 

skuldförvaltning och en 

säkerhetsmekanism för den gemensamma 

resolutionsfonden. Parlamentet 

understryker att detta kräver en 

omfattande översyn av dess struktur, i 

synnerhet vad gäller de institutionella 

bestämmelserna såsom 

omröstningsförfaranden och 

utformningen av instrumentet för direkt 

rekapitalisering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20b. Europaparlamentet anser att alla 

framtida försök att återinföra krav på 

dubbel majoritet på området 

finanspolitisk lagstiftning för 

medlemsstater inom eller utanför 

euroområdet måste avvisas, eftersom det 

skulle bryta mot artikel 3 i EU-fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  595 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  596 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. de 
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Ändringsförslag  597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  598 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 
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Or. sv 

 

Ändringsförslag  599 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

utgår 
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kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  601 

Dariusz Rosati 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  602 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

utgår 
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finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  604 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  605 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för 

att öka den finansiella stabiliteten, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta 

lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets 

och rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

21. Europaparlamentet anser att för att 

korrigera de makroekonomiska och 

finansiella obalanserna inom EU, mildra 

de gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen är det nödvändigt att inrätta 

ett förfarande för utträde ur den 

monetära unionen så att medlemsstater 

för vilka det har blivit ekonomiskt och 

socialt ohållbart att höra till den 

gemensamma valutan ska kunna begära 

utträde och åter bli konkurrenskraftiga 

genom normala valutakursjusteringar. 

Parlamentet understryker också behovet 

för stater som bestämmer sig för att 

stanna i euroområdet att förse sig med 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 
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chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina, direkt inhämtade egna medel 

såsom skatten på finansiella 

transaktioner, Europeiska centralbankens 

intäkter och koldioxidskatten och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa samt gentemot en europeisk 

skattemyndighet för att förhindra 

skatteflykt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  608 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

21. Europaparlamentet anser att 

euroområdet behöver finanspolitiska 

resurser som bygger på genuina egna 

medel och en riktig finansfacilitet som har 

möjlighet att ta lån. Parlamentet anser att 

denna finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets och 

rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 
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Ändringsförslag  609 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska och 

symmetriska chockerna, minska effekterna 

av recessionen och säkerställa en lämplig 

investeringsnivå behöver euroområdet 

budgetresurser som bygger på genuina 

egna medel och en riktig finansfacilitet 

som har möjlighet att ta lån. Parlamentet 

anser att denna finansfacilitet måste utgöra 

en del av kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets och 

rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  610 

Eleftherios Synadinos 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån, 

såsom antagandet av euroobligationen. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 
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dessa. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen och yttre kriser behöver 

euroområdet omgående finanspolitiska 

resurser som bygger på genuina egna 

medel och en riktig finansfacilitet som har 

möjlighet att ta lån. Parlamentet anser att 

denna finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets och 

rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella och sociala 

sammanhållningen och solidariteten, 

mildra de gränsöverskridande 

asymmetriska chockerna och minska 

effekterna av recessionen behöver 

euroområdet finanspolitiska resurser som 

bygger på genuina egna medel och en 
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Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

riktig finansfacilitet som har möjlighet att 

ta lån. Parlamentet anser att denna 

finansfacilitet måste utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets och 

rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  613 

Paulo Rangel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en riktig 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet anser att denna finansfacilitet 

måste utgöra en del av kommissionen och 

omfattas av demokratisk kontroll från 

parlamentets och rådets sida och 

demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 

dessa. 

21. Europaparlamentet anser att för att 

öka den finansiella stabiliteten, mildra de 

gränsöverskridande asymmetriska 

chockerna och minska effekterna av 

recessionen behöver euroområdet 

finanspolitiska resurser som bygger på 

genuina egna medel och en europeisk 

finansfacilitet som har möjlighet att ta lån. 

Parlamentet noterar att denna 

finansfacilitet bör utgöra en del av 

kommissionen och omfattas av 

demokratisk kontroll från parlamentets och 

rådets sida och demokratisk 

ansvarsskyldighet gentemot dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet anser att 

skatter såsom den som borde tillämpas på 
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finansiella transaktioner borde utgöra en 

av kommissionens källor till egna medel. 

Parlamentet betonar att finansieringen av 

gemenskapsinstitutionerna inte borde leda 

till en ökning av skattetrycket på EU-

medborgarna. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  615 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner 

än de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  616 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner 

än de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

utgår 

Or. el 
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Ändringsförslag  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner 

än de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  618 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner 

än de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner 

än de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det starkare statliga institutioner än de som 

för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att för 

att EMU ska fungera behövs det 

demokratiska, transparenta och 

ansvarsskyldiga statliga institutioner än de 

som för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen och 

ett införande av ett 

medbeslutandeförfarande när det gäller 

de allmänna riktlinjerna för 

medlemsstaternas och unionens 

ekonomiska politik (artikel 121 EUF-

fördraget). Parlamentet uttrycker i detta 

sammanhang än en gång sin djupa oro 

över den brist på transparens och 

demokratisk ansvarsskyldighet som 

karaktäriserar Eurogruppens 

beslutsfattande och förfaranden. 

Parlamentet ber därför institutionerna att 

klargöra detta organs rättsliga karaktär i 

förhållande till EU-fördragen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 
behövs det starkare statliga institutioner än 

de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att det 

behövs starkare statliga institutioner än de 

som för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen samt 

fullständiga demokratiska kontroller och 

motvikter genom Europaparlamentets 

deltagande i alla EMU-aspekter. 

Parlamentet anser samtidigt att ansvaret 

måste ligga på den nivå där beslut fattas 

eller genomförs för att öka egenansvaret, 

med nationella parlament som granskar 

nationella regeringar och med 

Europaparlamentet som granskar EU:s 

verkställande organ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  622 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner än 

de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att det 

behövs starkare statliga institutioner än de 

som för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  623 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 

behövs det starkare statliga institutioner än 

de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att 

starkare statliga institutioner inte för 

närvarande krävs eller efterfrågas av en 

majoritet av medlemsstaterna eller deras 

medborgare, men att det behövs en mer 

övergripande dialog om Europeiska 

unionens institutioner och det slags 

institutioner som EU-medborgarna och 

medlemsstaterna vill ha. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  624 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det starkare statliga institutioner än de som 

för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av koden för 

ekonomisk styrning är avgörande för att 

EMU ska fungera behövs det starkare 

statliga åtaganden och mer oberoende 

genomförandeåtgärder än de som för 

närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  625 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det starkare statliga institutioner än de som 

för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av 

konvergensriktlinjerna är avgörande för 

att EMU ska fungera behövs det starkare 

statliga åtaganden och 

genomförandeåtgärder än de som för 

närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  626 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det starkare statliga institutioner än de 

som för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och/eller eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det starkare åtaganden och 

genomdrivanden än de som för närvarande 

tillhandahålls genom kommissionen 

och/eller eurogruppen. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  627 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det starkare statliga institutioner än de 

som för närvarande tillhandahålls genom 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera behövs 

det ett starkare åtagande och 

genomdrivande än vad som för närvarande 
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kommissionen och/eller eurogruppen. tillhandahålls genom kommissionen 

och/eller eurogruppen. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  628 

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

 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet påpekar att 

eftersom efterlevnad av den nya koden är 

avgörande för att EMU ska fungera 
behövs det starkare statliga institutioner än 

de som för närvarande tillhandahålls 

genom kommissionen och/eller 

eurogruppen. 

22. Europaparlamentet påpekar att det 

behövs starkare statliga institutioner än de 

som för närvarande tillhandahålls genom 

kommissionen och eurogruppen samt 

fullständiga demokratiska kontroller och 

motvikter genom Europaparlamentets 

deltagande i alla EMU-aspekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  629 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU-finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

utgår 



 

PE592.325v02-00 158/186 AM\1109252SV.docx 

SV 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  630 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU-finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

utgår 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  631 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför utgår 
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att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU-finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  632 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU-finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

utgår 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  633 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU–finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  634 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU–finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

utgår 
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ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU–finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  636 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU–finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  637 

Dariusz Rosati 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU–finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

utgår 
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Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU-finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

utgår 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  639 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför 

att den verkställande makten 

koncentreras till kommissionen, hos en 

EU-finansminister, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

formulera och genomföra en gemensam 

ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för 

euroområdet i internationella 

organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

23. Europaparlamentet kräver bättre 

samordning av euroområdets 

ståndpunkter i internationella 

organisationer. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför att 

den verkställande makten koncentreras 

till kommissionen, hos en EU-

finansminister, genom att kommissionen 

förses med kapacitet att formulera och 
genomföra en gemensam ekonomisk 

politik inom EU, där makroekonomiska, 

skattemässiga och monetära instrument 

kombineras och backas upp av en budget 

för euroområdet. Parlamentet anser att 

finansministern bör ansvara för 

användningen av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och andra 

ömsesidiga fonder och vara den enda 

externa företrädaren för euroområdet i 

23. Europaparlamentet kräver därför att 

kommissionen ska genomföra en 

gemensam ekonomisk politik inom EU för 

att öka den sociala sammanhållningen, 

där makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 
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internationella organisationer, särskilt 

inom finanssektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  641 

Eleftherios Synadinos 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför att 

den verkställande makten koncentreras till 

kommissionen, hos en EU-finansminister, 

genom att kommissionen förses med 

kapacitet att formulera och genomföra en 

gemensam ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den enda 

externa företrädaren för euroområdet i 

internationella organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

23. Europaparlamentet kräver därför att 

den verkställande makten koncentreras till 

kommissionen, hos ett EU-

finansdepartement, genom att 

kommissionen förses med kapacitet att 

planera och genomföra, efter 

Eurogruppens godkännande, en 

gemensam ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara och stå till svars inför rådet och 

Eurogruppen för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den enda 

externa företrädaren för euroområdet i 

internationella organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  642 

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

Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför att 23. Europaparlamentet kräver därför att 
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den verkställande makten koncentreras till 

kommissionen, hos en EU-finansminister, 

genom att kommissionen förses med 

kapacitet att formulera och genomföra en 

gemensam ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den enda 

externa företrädaren för euroområdet i 

internationella organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

den verkställande makten koncentreras till 

kommissionen, hos en EU-finansminister, 

genom att kommissionen förses med 

kapacitet att formulera och genomföra en 

gemensam ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska och skattemässiga 

instrument kombineras och backas upp av 

en budget för euroområdet. Parlamentet 

anser att finansministern bör ansvara för 

användningen av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och andra 

ömsesidiga fonder, inbegripet 

budgetresurserna, och vara den enda 

externa företrädaren för euroområdet i 

internationella organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  643 

Paulo Rangel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet kräver därför att 

den verkställande makten koncentreras till 

kommissionen, hos en EU-finansminister, 

genom att kommissionen förses med 

kapacitet att formulera och genomföra en 

gemensam ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av en budget för euroområdet. 

Parlamentet anser att finansministern bör 

ansvara för användningen av den 

europeiska stabilitetsmekanismen och 

andra ömsesidiga fonder och vara den 

enda externa företrädaren för euroområdet i 

internationella organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

23. Europaparlamentet kräver därför att 

den verkställande makten koncentreras till 

kommissionen, hos en EU-finansminister, 

genom att kommissionen förses med 

kapacitet att formulera och genomföra en 

gemensam ekonomisk politik inom EU, där 

makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och 

backas upp av finanspolitiska resurser för 

euroområdet. Parlamentet anser att 

finansministern bör ansvara för 

användningen av den europeiska 

stabilitetsmekanismen och andra 

instrument och vara den enda externa 

företrädaren för euroområdet i 

internationella organisationer, särskilt inom 

finanssektorn. 

Or. en 
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Ändringsförslag  644 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  645 

Notis Marias 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. el 
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Ändringsförslag  646 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  647 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. sv 

 



 

AM\1109252SV.docx 169/186 PE592.325v02-00 

 SV 

Ändringsförslag  648 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  649 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  652 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  654 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 
konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa för 

att säkerställa att konvergenskoden 

efterlevs. 

Or. en 
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Ändringsförslag  656 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

konvergenskoden inte respekteras samt 

befogenheter att använda 

skatteresurserna eller det gemensamma 

skuldinstrumentet för de medlemsstater 

som efterlever konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

kommissionen måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

stabilitets- och tillväxtpakten inte 

respekteras. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  657 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

konvergenskoden inte respekteras samt 

befogenheter att använda 

skatteresurserna eller det gemensamma 

skuldinstrumentet för de medlemsstater 

som efterlever konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

kommissionen måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

stabilitets- och tillväxtpakten inte 

respekteras. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 
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Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 
använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att använda 

budgetresurserna eller det gemensamma 

skuldinstrumentet för de medlemsstater 

som efterlever konvergenskoden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  659 

Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska 

politiken och finanspolitiken i 

medlemsstaterna om konvergenskoden 

inte respekteras samt befogenheter att 

använda skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att vidta 

åtgärder mot symmetriska och särskilt 

asymmetriska chocker, främst genom 

användning av skatteresurserna eller det 

gemensamma skuldinstrumentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 
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Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

konvergenskoden inte respekteras samt 

befogenheter att använda skatteresurserna 

eller det gemensamma skuldinstrumentet 

för de medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att öka 

flexibiliteten på arbetsmarknaden och den 

inre rörligheten för arbetstagare, ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

konvergenskoden inte respekteras samt 

befogenheter att använda skatteresurserna 

eller det gemensamma skuldinstrumentet 

för de medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  661 

Eleftherios Synadinos 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste förses med 

proportionella befogenheter att ingripa i 

fastställandet av den ekonomiska politiken 

och finanspolitiken i medlemsstaterna om 

konvergenskoden inte respekteras samt 

befogenheter att använda skatteresurserna 

eller det gemensamma skuldinstrumentet 

för de medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

24. Europaparlamentet anser att 

finansministern måste få befogenhet att 

ingripa i debatten inom Eurogruppen om 

den ekonomiska politiken och 

finanspolitiken om konvergenskoden inte 

respekteras samt befogenheter att föreslå 

hur skatteresurserna eller det gemensamma 

skuldinstrumentet ska användas för de 

medlemsstater som efterlever 

konvergenskoden. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  662 

Izaskun Bilbao Barandica 
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Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet anser att det 

är absolut nödvändigt att fastställa en 

mekanism för skatteharmonisering 

mellan medlemsstaterna och de 

europeiska finansministerierna, 

inbegripet de som i enlighet med de 

principer som uttryckts av Europeiska 

unionens domstol har ställningen som 

självständiga. Parlamentet anser att 

genom grundvalarna för denna 

harmonisering bör ett identiskt faktiskt 

allmänt skattetryck införas i samtliga 

medlemsstater, bolagsskatten 

harmoniseras, garantier utverkas för att 

företagen betalar vinstskatt på den plats 

där vinsten erhållits och all konkurrens 

mellan europeiska finansministerier som 

inte är inriktad på åtgärder för att 

stimulera den produktiva ekonomin och 

sysselsättningen förhindras. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  663 

Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet avvisar tanken 

på all utökning av EU-institutionernas 

befogenheter, såsom den föreslagna EU-

finansministern, såvida det inte görs 

avhängigt av ett godkännande av ett 

tydligt mandat för mål avseende 

sysselsättning och/eller tillväxt, närmare 

bestämt specifika mål uttryckta i siffror 

som ska uppnås inom en fastställd 

tidsfrist och inte bara ett allmänt och 

högtravande mål som ”full 
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sysselsättning”. Parlamentet anser att 

detta i sin tur skulle kräva ett fastställande 

av tydliga institutionella arrangemang 

och åtaganden gällande dessa, för att 

göra det möjligt att uppnå målen och göra 

dem till föremål för demokratisk och 

öppen granskning från 

Europaparlamentets sida. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  664 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet avvisar tanken 

på all utökning av EU-institutionernas 

befogenheter, såsom den föreslagna EU-

finansministern, såvida det inte görs 

avhängigt av ett godkännande av ett 

tydligt mandat för mål avseende 

sysselsättning och/eller tillväxt, närmare 

bestämt specifika mål uttryckta i siffror 

som ska uppnås inom en fastställd 

tidsfrist och inte bara ett allmänt och 

högtravande mål som ”full 

sysselsättning”. Parlamentet anser att 

detta i sin tur skulle kräva ett fastställande 

av tydliga institutionella arrangemang 

och åtaganden gällande dessa, för att 

göra det möjligt att uppnå målen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  665 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 



 

PE592.325v02-00 178/186 AM\1109252SV.docx 

SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

utgår 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  666 

Burkhard Balz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  667 

Esther de Lange 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  668 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand och ha samtliga 

befogenheter som ankommer på en federal 

centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som icke-villkorlig långivare i sista hand 

och ha samtliga befogenheter som 

ankommer på en federal centralbank. 
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Parlamentet anser också att ECB måste 

åta sig att köpa euroobligationer som en 

del av sin vanliga policy för kvantitativa 

lättnader, vilket håller nere 

lånekostnaderna för hela euroområdet. 

Parlamentet efterlyser demokratisk 

kontroll över ECB via 

Europaparlamentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  671 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand och ha samtliga 

befogenheter som ankommer på en federal 

centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand och ha samtliga 

befogenheter som ankommer på en federal 

centralbank och att den europeiska 

stabilitetsmekanismen måste omvandlas 

till en europeisk valutafond. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  672 

Danuta Maria Hübner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand och ha samtliga 

befogenheter som ankommer på en 

federal centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand, särskilt genom 

mer direkt kontroll över de nationella 

centralbankernas tillhandahållande av 

akut likviditetsstöd. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  673 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbankens oberoende 

måste bevaras. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbankens oberoende 

måste bevaras. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 25. Europaparlamentet anser att 
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Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand och ha samtliga 

befogenheter som ankommer på en federal 

centralbank. 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand för de 

marknadsaktörer som banken har direkt 

tillsyn eller översyn över och ha samtliga 

befogenheter som ankommer på en federal 

centralbank. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges status 

som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken på längre sikt 

bör ges status och befogenheter som 

federal centralbank, på villkor att den görs 

helt oberoende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  677 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbanken måste ges 

status som långivare i sista hand och ha 

samtliga befogenheter som ankommer på 

en federal centralbank. 

25. Europaparlamentet anser att 

Europeiska centralbankens roll måste 

stärkas, men att den inte bör vara 
långivare i sista hand, i enlighet med dess 

begränsade syfte och uppdrag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  678 

Beatrix von Storch 
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Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet anser att man 

på grund av bristen på kontroll av ECB, 

som upprepade gånger har överskridit sitt 

penningpolitiska mandat, måste inrätta en 

mekanism som gör det möjligt för stater 

att lämna euroområdet. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  679 

Rainer Wieland 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  680 

Beatrix von Storch 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

utgår 
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fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  681 

Markus Pieper 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  682 

Max Andersson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

utgår 
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och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

Or. sv 

 

Ändringsförslag  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  684 

Bernd Lucke 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  685 

Martina Anderson 

 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet efterlyser 

upphävande av artikel 126.10 i EUF-

fördraget, så att Europeiska unionens 

domstol får full behörighet med avseende 

på EMU:s verksamhet, vilket är lämpligt i 

ett demokratiskt system för ekonomisk 

styrning som bygger på rättsstatsprincipen 

och principen om jämlikhet bland 

medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 

 


