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14.12.2010 B7-0733/3 

Amendement  3 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. herinnert eraan dat het zich verheugd 

heeft getoond over de instelling van een 

financieel stabiliteitsmechanisme om 

wanbetalingsrisico's voor landenkredieten 

te ondervangen en waarvoor ten dele 

artikel 122 van het VWEU als 

rechtsgrond is gebruikt en dat het de 

aandacht heeft gevraagd voor het 

inherente democratisch tekort en de 

gebrekkige manier waarop de Raad zich 

voor zijn besluiten inzake het 

herstelpakket verantwoordt, waarvoor het 

Europees Parlement niet is geraadpleegd;  

eist dat het Europees Parlement in 

toekomstige crises als medewetgever 

wordt betrokken bij voorstellen en 

besluiten over reddingsmaatregelen; 

Schrappen 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/4 

Amendement  4 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wenst als medewetgever de noodzaak te 

onderstrepen dat een permanent EMF 

wordt ingesteld, gebaseerd op de 

communautaire methode; constateert dat 

het ESM en/of een EMF in ieder geval op 

solidariteit gebaseerd moet zijn, dat er 

strikte voorwaarden moeten gelden en dat 

zij onder meer moeten worden 

gefinancierd uit de boetes die aan 

lidstaten worden opgelegd als het 

resultaat van een procedure voor de 

aanpak van buitensporige tekorten, zeer 

hoge schulden of extremere 

onevenwichtigheden; 

Schrappen 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/5 

Amendement  5 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van oordeel dat een geloofwaardig, 

robuust en duurzaam permanent 

crisismechanisme dat uitgaat van de 

essentiële technische realiteiten moet 

worden aangenomen in het kader van de 

gewone wetgevingsprocedure en 

geïnspireerd door de communautaire 

methode, teneinde de betrokkenheid van 

het Europees Parlement te versterken, de 

democratische verantwoordingsplicht te 

verbeteren en te vertrouwen op de 

expertise, onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de Commissie; dringt 

er tegen deze achtergrond bij de Europese 

Raad op aan om voor dit doel in het kader 

van de herziening van het VWEU met een 

adequate rechtsgrondslag te komen; 

Schrappen 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/6 

Amendement  6 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. constateert dat het ESM in ieder geval 

aan strikte voorwaarden moet worden 

gebonden en onder meer moet worden 

gefinancierd door middel van innovatieve 

financieringsinstrumenten en/of uit de 

boetes die aan lidstaten worden opgelegd 

naar aanleiding van een procedure voor 

de aanpak van buitensporige tekorten, 

zeer hoge schulden of extreme 

onevenwichtigheden indien zij deel gaan 

uitmaken van de wetgeving die thans 

wordt vastgesteld en overeenkomstig de 

vorm die zij krijgen; 

Schrappen 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/7 

Amendement  7 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. onderstreept dat bij de financiering 

van het permanente crisismechanisme 

moet worden uitgegaan van het beginsel " 

de vervuiler betaalt", wat betekent dat 

lidstaten die grotere risico's veroorzaken 

wegens hun tekorten en schuldenlasten 

een groter deel van de totale activa 

moeten financieren; 

Schrappen 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/8 

Amendement  8 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. wenst als medewetgever te 

benadrukken dat het noodzakelijk is een 

geloofwaardig, robuust en duurzaam 

permanent crisismechanisme te creëren 

dat uitgaat van de essentiële technische 

realiteiten, dat moet aangenomen in het 

kader van de gewone 

wetgevingsprocedure en dat geïnspireerd 

wordt door de communautaire methode, 

om enerzijds de betrokkenheid van het 

Europees Parlement te versterken en de 

democratische verantwoordingsplicht te 

verbeteren, en om anderzijds gebruik te 

maken van de expertise, 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 

de Commissie; dringt er daarom bij de 

Europese Raad op aan om voor dit doel in 

het kader van de herziening van het 

VWEU met een adequate rechtsgrondslag 

te komen; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/9 

Amendement  9 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. constateert dat het ESM in ieder 

geval op solidariteit moet worden 

gebaseerd, aan strikte voorwaarden moet 

worden gebonden en onder meer moet 

worden gefinancierd door middel van 

innovatieve financieringsinstrumenten 

en/of uit de boetes die aan lidstaten 

worden opgelegd naar aanleiding van een 

procedure voor de aanpak van 

buitensporige tekorten, zeer hoge 

schulden of extreme onevenwichtigheden 

indien dienovereenkomstige bepalingen 

worden opgenomen in het 

wetgevingspakket inzake economische 

governance waarover momenteel wordt 

onderhandeld en in de vorm die op grond 

van dergelijke bepalingen vereist is; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/10 

Amendement  10 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. constateert dat het permanente 

crisismechanisme zo spoedig mogelijk ten 

uitvoer moet worden gelegd teneinde de 

stabiliteit op de markten te waarborgen en 

onzekerheid weg te nemen ten aanzien van 

obligaties die op grond van de tijdelijke 

mechanisme zijn uitgegeven, maar na de 

instelling van het permanente 

crisismechanisme moeten worden 

terugbetaald; 

10. constateert dat het permanente 

crisismechanisme zo spoedig mogelijk ten 

uitvoer moet worden gelegd teneinde de 

stabiliteit op de markten te waarborgen en 

weer zekerheid te scheppen ten aanzien 

van obligaties die vóór de instelling van 

het permanente crisismechanisme zijn 

uitgegeven; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.12.2010 B7-0733/11 

Amendement  11 

José Manuel García-Margallo y Marfil  

namens de PPE-Fractie 

Antolín Sánchez Presedo  

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0733/2010 

Sharon Bowles  

over de instelling van een permanent crisismechanisme ter bescherming van de financiële 

stabiliteit van het eurogebied 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt erop aan dat erop wordt 

toegezien dat de particuliere sector zijn 

deel van de lasten draagt en dat in dit 

verband de regels moeten worden 

aangepast, zodat een deelneming van 

crediteuren uit de particuliere sector per 

geval mogelijk is, volledig in 

overeenstemming met het IMF-beleid; 

16. dringt erop aan dat de regels worden 

aangepast, zodat een deelneming van 

crediteuren uit de particuliere sector per 

geval mogelijk is,  volledig in 

overeenstemming met het IMF-beleid; 

Or. en 

 

 


