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Ændringsforslag 1
Werner Langen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at anerkendelse af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) som EU-
institution øger Parlamentets og navnlig 
Økonomi- og Valutaudvalgets ansvar som 
den institution, over for hvilken ECB 
redegør for sine valutapolitiske 
beslutninger; mener ligeledes, at 
Parlamentet i højere grad skal være med 
til at udnævne medlemmer af ECB's 
direktion; mener, at ECB's rolle i 
forbindelse med bekæmpelse af svig, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 
bør føre til et tæt samarbejde mellem 
Parlamentets udvalg;

1. mener, at anerkendelse af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) som EU-
institution øger Parlamentets og navnlig 
Økonomi- og Valutaudvalgets ansvar som 
den institution, over for hvilken ECB 
redegør for sine valutapolitiske 
beslutninger; mener, at ECB's rolle i 
forbindelse med bekæmpelse af svig, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 
bør føre til et tæt samarbejde mellem 
Parlamentets udvalg;

Or. de

Ændringsforslag 2
Sahra Wagenknecht

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at anerkendelse af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) som EU-
institution øger Parlamentets og navnlig 
Økonomi- og Valutaudvalgets ansvar som 
den institution, over for hvilken ECB 
redegør for sine valutapolitiske 
beslutninger; mener ligeledes, at 
Parlamentet i højere grad skal være med til 
at udnævne medlemmer af ECB's 
direktion; mener, at ECB's rolle i 
forbindelse med bekæmpelse af svig, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 

1. mener, at anerkendelse af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) som EU-
institution øger Parlamentets og navnlig 
Økonomi- og Valutaudvalgets ansvar som 
den institution, over for hvilken ECB 
redegør for sine valutapolitiske 
beslutninger; mener ligeledes, at 
Parlamentet i højere grad skal være med til 
at udnævne medlemmer af ECB's 
direktion; mener, at ECB's rolle i 
forbindelse med bekæmpelse af svig, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 
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bør føre til et tæt samarbejde mellem 
Parlamentets udvalg;

bør føre til et tæt samarbejde mellem 
Parlamentets udvalg; er bekymret over, at 
den udtrykkelige optagelse af prisstabilitet 
i kataloget over EU's målsætninger 
(artikel 2, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union i Lissabontraktatens 
udformning) i fremtiden vil vanskeliggøre 
udformningen af en politik for ECB, som 
er socialt afbalanceret og sikrer 
beskæftigelsen;

Or. de

Ændringsforslag 3
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at anerkendelse af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) som EU-
institution øger Parlamentets og navnlig 
Økonomi- og Valutaudvalgets ansvar som 
den institution, over for hvilken ECB 
redegør for sine valutapolitiske 
beslutninger; mener ligeledes, at 
Parlamentet i højere grad skal være med til 
at udnævne medlemmer af ECB's 
direktion; mener, at ECB's rolle i 
forbindelse med bekæmpelse af svig, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 
bør føre til et tæt samarbejde mellem 
Parlamentets udvalg;

1. mener, at anerkendelse af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) som EU-
institution samt ændring af vilkårene for 
forhandlinger i Rådet om udnævnelse af 
medlemmer af direktionen øger 
Parlamentets og navnlig Økonomi- og 
Valutaudvalgets ansvar som den 
institution, over for hvilken ECB redegør 
for sine valutapolitiske beslutninger; mener 
ligeledes, at Parlamentet i højere grad skal 
være med til at udnævne medlemmer af 
ECB's direktion; mener, at ECB's rolle i 
forbindelse med bekæmpelse af svig, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 
bør føre til et tæt samarbejde mellem 
Parlamentets udvalg;

Or. fr
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Ændringsforslag 4
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. glæder sig over sin nye rolle i 
forbindelse med ændringen i 
sammensætningen af ECB's styrelsesråd;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at Eurogruppen og dens 
afgørende rolle i forbindelse med 
gennemførelse af den økonomiske politik i 
euroområdet nu anerkendes officielt; 
vurderer derfor, at det er nødvendigt at 
udvikle fremgangsmåden med udveksling, 
som blev indført af Økonomi- og 
Valutaudvalget; anmoder Kommissionen 
om at redegøre for de ændringer med 
hensyn til midler og analyser, som denne 
ændring vil medføre; mener ligeledes, at 
indførelsen af et retsgrundlag, der gør det 
muligt at vedtage de overordnede 
retningslinjer for den økonomiske politik 
for euroområdet, i artikel 136 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og af foranstaltninger til 
styrkelse af samordningen og 
overvågningen af medlemsstaternes 
budgetdisciplin bør få Kommissionen til 
hurtigt at anvende dette nye grundlag til 
at tage et initiativ, der fuldt ud inddrager 
Parlamentet i udarbejdelsen af 
proceduren og gennemførelsen heraf;

2. konstaterer, at Eurogruppen og dens 
afgørende rolle i forbindelse med 
gennemførelse af den økonomiske politik i 
euroområdet nu anerkendes officielt; 
vurderer derfor, at det er nødvendigt at 
udvikle fremgangsmåden med udveksling, 
som blev indført af Økonomi- og 
Valutaudvalget; anmoder Eurogruppen og
Kommissionen om at redegøre for de 
ændringer med hensyn til midler og 
analyser, som denne ændring vil medføre;
mener, opførelsen på budgettet af 
Eurogruppen bør gennemgås af 
budgetmyndigheden;
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mener, at muligheden for afgivelse af 
fælles holdninger og for en samlet 
repræsentation af euroområdet i 
internationale finansielle institutioner 
ligeledes vil resultere i, at Økonomi- og 
Valutaudvalget inddrages i 
repræsentationen på europæisk plan;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Wolf Klinz

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at Eurogruppen og dens 
afgørende rolle i forbindelse med 
gennemførelse af den økonomiske politik i 
euroområdet nu anerkendes officielt; 
vurderer derfor, at det er nødvendigt at 
udvikle fremgangsmåden med udveksling, 
som blev indført af Økonomi- og 
Valutaudvalget; anmoder Kommissionen 
om at redegøre for de ændringer med 
hensyn til midler og analyser, som denne 
ændring vil medføre; mener ligeledes, at 
indførelsen af et retsgrundlag, der gør det 
muligt at vedtage de overordnede 
retningslinjer for den økonomiske politik 
for euroområdet, i artikel 136 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og af foranstaltninger til 
styrkelse af samordningen og 
overvågningen af medlemsstaternes
budgetdisciplin bør få Kommissionen til 
hurtigt at anvende dette nye grundlag til at 
tage et initiativ, der fuldt ud inddrager 
Parlamentet i udarbejdelsen af proceduren 
og gennemførelsen heraf; mener, at 
muligheden for afgivelse af fælles 
holdninger og for en samlet repræsentation 
af euroområdet i internationale finansielle 
institutioner ligeledes vil resultere i, at 

2. konstaterer, at Eurogruppen og dens 
afgørende rolle i forbindelse med 
gennemførelse af den økonomiske politik i 
euroområdet nu anerkendes officielt; 
vurderer derfor, at det er nødvendigt at 
udvikle fremgangsmåden med udveksling, 
som blev indført af Økonomi- og 
Valutaudvalget; anmoder Kommissionen 
om at redegøre for de ændringer med 
hensyn til midler og analyser, som denne 
ændring vil medføre; mener ligeledes, at 
indførelsen af et retsgrundlag, der gør det 
muligt at vedtage de overordnede 
retningslinjer for den økonomiske politik 
for euroområdet, i artikel 136 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og af foranstaltninger til 
styrkelse af samordningen og 
overvågningen af medlemsstaternes 
budgetdisciplin bør få Kommissionen til 
hurtigt at anvende dette nye grundlag til at 
tage et initiativ, der fuldt ud inddrager 
Parlamentet i udarbejdelsen af proceduren 
og gennemførelsen heraf; mener, at 
muligheden for afgivelse af fælles 
holdninger og for en samlet repræsentation 
af euroområdet i internationale finansielle 
institutioner ligeledes vil resultere i, at 
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Økonomi- og Valutaudvalget inddrages i 
repræsentationen på europæisk plan;

Økonomi- og Valutaudvalgets medlemmer 
fra medlemsstater, der er en del af 
Eurogruppen, inddrages i 
repræsentationen på europæisk plan;

Or. en

Ændringsforslag 7
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. vurderer, at skabelsen af et 
retsgrundlag, som muliggør vedtagelse af 
overordnede retningslinjer for 
euroområdets økonomiske politik i artikel 
136 i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) samt 
foranstaltninger til koordinering og 
overvågning af medlemsstaternes 
budgetdisciplin bør medføre, at 
Kommissionen hurtigt anvender dette nye 
retsgrundlag med henblik på at tage et 
initiativ, som fuldt ud inddrager 
Parlamentet i definitionen af proceduren 
og dennes gennemførelse.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. mener, at muligheden for fælles 
holdninger og en samlet repræsentation 
af euroområdet i de internationale 
finansielle institutioner bør gennemføres 
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ufortøvet og samtidig bør medføre, at
Økonomi- og Valutaudvalget inddrages i 
den europæiske repræsentation.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. anmoder Kommissionen om at 
fremsætte et forslag til forordning med 
henblik på at gøre det muligt for Europa-
Parlamentet og Rådet at fastsætte 
bestemmelser om proceduren for 
multilateral overvågning i 
overensstemmelse med artikel 121, stk. 6, i 
TEUF;

Or. fr

Ændringsforslag 10
Sophia in 't Veld

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 

udgår
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sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser; mener 
imidlertid, at det på trods af disse 
fremskridt stadig er nødvendigt, at 
Kommissionen tager initiativ til at 
udarbejde et rammedirektiv på dette 
område;

Or. en

Ændringsforslag 11
Sahra Wagenknecht

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for 
at fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser; 
mener imidlertid, at det på trods af disse 
fremskridt stadig er nødvendigt, at 
Kommissionen tager initiativ til at 
udarbejde et rammedirektiv på dette 
område;

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; mener, 
at den i et traktatdokument hidtil usete 
nævnelse af tjenesteydelser af almen 
interesse, som foretages i denne protokol, 
under ingen omstændigheder må medføre 
tvivl om, at disse tjenesteydelser falder ind 
under medlemsstaternes enekompetence;

Or. de
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Ændringsforslag 12
Wolf Klinz

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser; mener 
imidlertid, at det på trods af disse 
fremskridt stadig er nødvendigt, at 
Kommissionen tager initiativ til at 
udarbejde et rammedirektiv på dette 
område;

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 13
Margaritis Schinas

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
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muligt at fastsætte principper og
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser; mener 
imidlertid, at det på trods af disse 
fremskridt stadig er nødvendigt, at 
Kommissionen tager initiativ til at 
udarbejde et rammedirektiv på dette 
område;

muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser;

Or. en

Ændringsforslag 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira og Ieke van den Burg

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser; mener 
imidlertid, at det på trods af disse 
fremskridt stadig er nødvendigt, at 
Kommissionen tager initiativ til at
udarbejde et rammedirektiv på dette 

4. glæder sig over ændringerne vedrørende 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, som er foretaget i EF-traktatens 
artikel 16 (artikel 14 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde), 
navnlig over retsgrundlaget, der gør det 
muligt at fastsætte principper og 
betingelser, i henhold til hvilke sådanne 
tjenesteydelser kan leveres, og over 
vedtagelsen af en protokol om 
tjenesteydelser af almen interesse; glæder 
sig ligeledes over indførelsen af den 
almindelige lovgivningsprocedure, der 
giver Rådet og Parlamentet mulighed for at 
fastsætte principper og betingelser for 
levering af sådanne tjenesteydelser; mener 
imidlertid, at det på trods af disse 
fremskridt stadig er nødvendigt, at 
Kommissionen tager initiativ til at 
tilvejebringe større retssikkerhed for 
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område; offentlige tjenesteydelser vedrørende 
horisontale og sektorspecifikke spørgsmål 
på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 15
Sahra Wagenknecht

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over, at de nationale 
parlamenter skal spille en større rolle med 
hensyn til kontrol med overholdelsen af 
nærhedsprincippet som led i den 
almindelige lovgivningsprocedure; 
forpligter sig dog til årligt at inddrage de 
nationale repræsentationer i sine drøftelser 
af de overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik, idet der på nuværende 
tidspunkt ikke foretages en specifik høring 
af repræsentationerne;

5. glæder sig over, at de nationale 
parlamenter skal spille en større rolle med 
hensyn til kontrol med overholdelsen af 
nærhedsprincippet som led i den 
almindelige lovgivningsprocedure; anser 
dog fortsat denne proceduere, primært på 
grund af de heri fastlagte alt for korte 
frister, for at være utilstrækkelig til i 
fremtiden at sikre en rimelig deltagelse af 
de nationale parlamenter; forpligter sig 
dog til årligt at inddrage de nationale 
repræsentationer i sine drøftelser af de 
overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik, idet der på nuværende 
tidspunkt ikke foretages en specifik høring 
af repræsentationerne;

Or. de

Ændringsforslag 16
Daniel Dăianu

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. konstaterer, at de delegerede retsakter i 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

6. konstaterer, at de delegerede retsakter i 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
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Unions funktionsmåde er tilpasset den 
finansielle lovgivning; glæder sig over, at 
tildelingen af beføjelser til Kommissionen 
er klarere defineret med hensyn til 
beføjelsernes anvendelsesområde og 
gyldighedsperiode; understreger ikke desto 
mindre nødvendigheden af at bevare 
Lamfalussyprocedurens særlige kendetegn, 
navnlig hvad angår informationsudveksling 
mellem de forskellige institutioner og 
åbenhed i forbindelse med Kommissionens 
udarbejdelse af lovgivningsmæssige 
foranstaltninger;

Unions funktionsmåde er tilpasset den 
finansielle lovgivning; glæder sig over, at 
tildelingen af beføjelser til Kommissionen 
er klarere defineret med hensyn til 
beføjelsernes anvendelsesområde og 
gyldighedsperiode; understreger ikke desto 
mindre nødvendigheden af i det mindste at 
bevare Lamfalussyprocedurens særlige 
kendetegn, navnlig hvad angår 
informationsudveksling mellem de 
forskellige institutioner og åbenhed i 
forbindelse med Kommissionens 
udarbejdelse af lovgivningsmæssige
foranstaltninger, eller endda videreudvikle 
dem i retning af større gennemsigtighed, 
bedre samarbejde mellem forskellige 
institutioner og bedre overvågning på EU-
plan;

Or. en

Ændringsforslag 17
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. spørger Kommissionen, hvordan 
erklæring nr. 39 om høring af sagkyndige 
inden for finansielle tjenesteydelser skal 
fortolkes, og hvordan den skal anvendes, 
ud over bestemmelserne om delegerede 
retsakter i TEUF;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer Kommissionen til så vidt 
muligt at anvende artikel 209 i TEUF med 
henblik på at fremme anvendelsen af 
forordningen i spørgsmål om finansielle 
tjenesteydelser;

Or. fr

Ændringsforslag 19
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. opfordrer Kommissionen til ufortøvet 
at anvende den nye artikel 197 i TEUF 
med henblik på at tage et initiativ med 
hensyn til administrativt samarbejde på 
skatteområdet og inden for overvågning 
af markederne for finansielle 
tjenesteydelser;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 6 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6d. opfordrer Rådet til i samarbejde med 
Europa-Parlamentet at indlede en 
overvejelse af anvendelsen af 
bestemmelserne i artikel 127, stk. 6, i 
TEUF, som gør det muligt for Rådet at 
overdrage ECB specifikke opgaver "i 
forbindelse med tilsyn med 
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kreditinstitutter og andre finansielle 
institutioner bortset fra 
forsikringsselskaber";

Or. fr

Ændringsforslag 21
Sahra Wagenknecht

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. ser i sletningen af målsætningen om 
stærk konkurrenceevne for EU, som 
oprindelig var indeholdt i artikel 1-3 i 
traktaten om en forfatning for Europa, 
ingen ændring af Unionens 
grundlæggende strategi i retning af større 
social afbalancering, bl.a. på grund af at 
der ligeledes blev tilføjet en protokol om 
det indre marked og konkurrence 
(protokol nr. 6), hvor denne målsætning, 
blot med en anden ordlyd, på ny blev 
optaget;

Or. de

Ændringsforslag 22
Sahra Wagenknecht

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. er bekymret over, at den nuværende 
fleksibilitetsklausul (EF-traktatens artikel 
308) i den nye udformning i artikel 352 i 
traktaten om Unionens funktionsmåde 
udvides fra kun at omfatte det indre 
marked til at omfatte alle de 
politikområder, som traktaterne 
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fastlægger, og dermed yderligere udhuler 
princippet om tildelte kompetencer; anser 
det i den sammenhæng for et ringe 
fremskridt, at bestemmelser på dette 
grundlag i fremtiden kun kan vedtages 
efter samstemmende udtalelse fra 
Europa-Parlamentet og ikke efter, at 
Rådet blot har hørt Europa-Parlamentet 
om det pågældende forslag;  

Or. de
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