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Ændringsforslag  3 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. minder om, at det har bifaldet 

indførelsen af en mekanisme til finansiel 

stabilitet, der gør det muligt at håndtere 

risikoen for statsbankerot, delvis ved 

anvendelse af EUF-traktatens artikel 122 

som retsgrundlag for denne plan, og at 

det har bemærket det demokratiske 

underskud og den manglende 

ansvarlighed i Rådets 

krisepakkeafgørelser, som Europa-

Parlamentet ikke har haft mulighed for at 

afgive udtalelse om; kræver, at Europa-

Parlamentet inddrages som medlovgiver i 

fremtidige forslag og afgørelser om 

krisepakker; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. ønsker som medlovgiver at understrege 

nødvendigheden af at oprette en 

permanent EMF på grundlag af 

fællesskabsmetoden; bemærker, at ESM 

og/eller EMF under alle omstændigheder 

bør være baseret på solidaritet, underlagt 

strenge betingelser og finansieret, blandt 

andre kilder, af de bøder, 

medlemsstaterne pålægges som resultatet 

af en procedure for behandling af 

uforholdsmæssigt store underskud, 

overdreven gæld eller store ubalancer; 

udgår 

Or. en 



 

AM\852144DA.doc  PE455.839v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

14.12.2010 B7-0733/5 

Ændringsforslag  5 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at der bør vedtages en 

permanent krisemekanisme, der er 

troværdig, robust, varig og baseret på de 

væsentlige tekniske realiteter, efter den 

almindelige lovgivningsprocedure og 

inspireret af fællesskabsmetoden med 

henblik på at styrke inddragelsen af 

Europa-Parlamentet for at forbedre den 

demokratiske ansvarlighed og udnytte 

ekspertisen, uafhængigheden og 

upartiskheden i Kommissionen; henstiller 

på den baggrund indtrængende til Det 

Europæiske Råd at tilvejebringe et 

passende retsgrundlag inden for 

rammerne af den relevante ændring af 

EUF-traktaten; 

udgår 

Or. en 
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José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. bemærker, at ESM under alle 

omstændigheder bør være underlagt 

strenge betingelser og finansieret, blandt 

andre kilder, af innovative 

finansieringsværktøjer og/eller de bøder, 

medlemsstaterne pålægges som resultatet 

af en procedure for behandling af 

uforholdsmæssigt store underskud, 

overdreven gæld eller store ubalancer, 

såfremt de er omfattet af den lovgivning, 

der for tiden er til behandling, og i 

overensstemmelse med den form, de får; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger, at finansieringen af den 

permanente krisemekanisme skal være 

baseret på princippet om, at forureneren 

betaler, hvilket betyder, at medlemsstater, 

der skaber større risici ved deres 

underskud og gældsbyrder, bør finansiere 

en større del af de samlede aktiver; 

udgår 

Or. en 
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José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. ønsker som medlovgiver at 

understrege, at der bør vedtages en 

permanent krisemekanisme, der er 

troværdig, robust, varig og baseret på de 

væsentlige tekniske realiteter, efter den 

almindelige lovgivningsprocedure og 

inspireret af fællesskabsmetoden med 

henblik på på den ene side at styrke 

inddragelsen af Europa-Parlamentet for 

at forbedre den demokratiske 

ansvarlighed og på den anden side 

udnytte ekspertisen, uafhængigheden og 

upartiskheden i Kommissionen; henstiller 

derfor til Det Europæiske Råd at 

tilvejebringe et passende retsgrundlag 

inden for rammerne af den relevante 

ændring af EUF-traktaten; 

Or. en 
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José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3b. bemærker, at ESM under alle 

omstændigheder bør være baseret på 

solidaritet, underlagt strenge betingelser 

og finansieret, blandt andre kilder, af 

innovative finansieringsværktøjer og/eller 

de bøder, medlemsstaterne pålægges som 

resultatet af en procedure for behandling 

af uforholdsmæssigt store underskud, 

overdreven gæld eller store ubalancer, 

såfremt tilsvarende bestemmelser indgår i 

den lovgivningspakke om økonomisk 

styring, der for tiden er til behandling, og 

i overensstemmelse med den form, disse 

bestemmelser kræver; 

Or. en 
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José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at den permanente 

krisemekanisme bør gennemføres så 

hurtigt som muligt for at sikre stabilitet på 

markederne og for at afværge usikkerhed, 

for så vidt angår obligationer, der er 

udstedt i henhold til den midlertidige 

ordning, men som skal tilbagebetales, 

efter at den permanente kriseordning er 

blevet etableret; 

10. bemærker, at den permanente 

krisemekanisme bør gennemføres så 

hurtigt som muligt for at sikre stabilitet på 

markederne og for at styrke tilliden, for så 

vidt angår obligationer, der er udstedt 

inden indførelsen af den permanente 

kriseordning; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/11 

Ændringsforslag  11 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

for PPE-Gruppen 

Antolín Sánchez Presedo  

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Oprettelse af en permanent krisemekanisme til sikring af den finansielle stabilitet i 

euroområdet 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. insisterer på, at den private sektor 

inddrages i byrdefordelingen, og at der i 

denne forbindelse bør ske en tilpasning af 

reglerne for at sørge for, at kreditorer fra 

den private sektor deltager fra sag til sag i 

fuld overensstemmelse med IMF's politik; 

16. insisterer på, at der bør ske en 

tilpasning af reglerne for at sørge for, at 

kreditorer fra den private sektor deltager 

fra sag til sag i fuld overensstemmelse med 

IMF's politik; 

Or. en 

 

 


