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Muudatusettepanek 1
Werner Langen

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga 
(EKP) tunnustamine Euroopa Liidu 
institutsioonina suurendab Euroopa 
Parlamendi ja eelkõige tema majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutava komisjoni 
vastutust institutsioonina, millele EKP 
annab oma rahapoliitiliste otsuste kohta 
aru; on arvamusel, et üheaegselt tuleks 
tugevdada parlamendi panust EKP 
juhatuse liikmete ametisse nimetamisel;
on seisukohal, et EKP roll võitluses 
Euroopa Liidu finantshuve ohustavate 
tegevuste vastu peaks viima tiheda 
koostööni parlamendi komisjonide vahel;

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga 
(EKP) tunnustamine Euroopa Liidu 
institutsioonina suurendab Euroopa 
Parlamendi ja eelkõige tema majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutava komisjoni 
vastutust institutsioonina, millele EKP 
annab oma rahapoliitiliste otsuste kohta 
aru; on seisukohal, et EKP roll võitluses 
Euroopa Liidu finantshuve ohustavate 
tegevuste vastu peaks viima tiheda 
koostööni parlamendi komisjonide vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Sahra Wagenknecht

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga 
(EKP) tunnustamine Euroopa Liidu 
institutsioonina suurendab Euroopa 
Parlamendi ja eelkõige tema majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutava komisjoni 
vastutust institutsioonina, millele EKP 
annab oma rahapoliitiliste otsuste kohta 
aru; on arvamusel, et üheaegselt tuleks 
tugevdada parlamendi panust EKP juhatuse 
liikmete ametisse nimetamisel; on 
seisukohal, et EKP roll võitluses Euroopa 

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga 
(EKP) tunnustamine Euroopa Liidu 
institutsioonina suurendab Euroopa 
Parlamendi ja eelkõige tema majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutava komisjoni 
vastutust institutsioonina, millele EKP 
annab oma rahapoliitiliste otsuste kohta 
aru; on arvamusel, et üheaegselt tuleks 
tugevdada parlamendi panust EKP juhatuse 
liikmete ametisse nimetamisel; on 
seisukohal, et EKP roll võitluses Euroopa 
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Liidu finantshuve ohustavate tegevuste 
vastu peaks viima tiheda koostööni 
parlamendi komisjonide vahel;

Liidu finantshuve ohustavate tegevuste 
vastu peaks viima tiheda koostööni 
parlamendi komisjonide vahel; tunneb 
muret selle pärast, et kuna hindade 
stabiilsuse eesmärk lisati selgesõnaliselt 
liidu eesmärkide hulka (Lissaboni 
lepinguga muudetud Euroopa Liidu 
lepingu artikli 2 lõige 3), on tulevikus 
tunduvalt raskem kujundada EKP 
sotsiaalsele tasakaalukusele ja tööhõive 
kindlustamisele suunatud poliitikat;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga 
(EKP) tunnustamine Euroopa Liidu 
institutsioonina suurendab Euroopa 
Parlamendi ja eelkõige tema majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutava komisjoni 
vastutust institutsioonina, millele EKP 
annab oma rahapoliitiliste otsuste kohta 
aru; on arvamusel, et üheaegselt tuleks 
tugevdada parlamendi panust EKP juhatuse 
liikmete ametisse nimetamisel; on 
seisukohal, et EKP roll võitluses Euroopa 
Liidu finantshuve ohustavate tegevuste 
vastu peaks viima tiheda koostööni 
parlamendi komisjonide vahel;

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga 
(EKP) tunnustamine Euroopa Liidu 
institutsioonina ja juhatuse liikmete 
nimetamise üle nõukogus toimuvate 
arutelude tingimuste muutmine 
suurendavad Euroopa Parlamendi ja 
eelkõige tema majandus- ja rahandusasjade 
eest vastutava komisjoni vastutust 
institutsioonina, millele EKP annab oma 
rahapoliitiliste otsuste kohta aru; on 
arvamusel, et üheaegselt tuleks tugevdada 
parlamendi panust EKP juhatuse liikmete 
ametisse nimetamisel; on seisukohal, et 
EKP roll võitluses Euroopa Liidu 
finantshuve ohustavate tegevuste vastu 
peaks viima tiheda koostööni parlamendi 
komisjonide vahel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 4
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunneb heameelt oma uue rolli üle 
seoses EKP nõukogu koosseisu 
muutmisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks, et eurorühma ja tema 
määravat rolli euroala majanduspoliitika 
juhtimisel on ametlikult tunnustatud; peab 
sellest tulenevalt oluliseks majandus- ja 
rahanduskomisjoni algatatud 
vahetustegevuse edendamist; palub 
komisjonil selgitada, millist mõju see areng 
avaldaks vahendite ja analüüsi osas; arvab 
ühtlasi, et õigusliku aluse loomine 
majanduspoliitika üldsuuniste 
kehtestamiseks euroala jaoks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 136 ja 
liikmesriikide eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja järelevalvet tugevdavad 
meetmed peavad viima selleni, et komisjon 
kasutab kiiresti seda uut alust algatuseks, 
mis kaasab parlamendi täielikult 
menetluse määratlemisse ja 
rakendamisse; arvab, et ühiste 
seisukohtade võimalus ja euroala ühise 
esindatuse võimalus rahvusvahelistes 
finantsinstitutsioonides peaks ühtlasi 
viima selleni, et majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutav komisjon 

2. võtab teadmiseks, et eurorühma ja tema 
määravat rolli euroala majanduspoliitika 
juhtimisel on ametlikult tunnustatud; peab 
sellest tulenevalt oluliseks majandus- ja 
rahanduskomisjoni algatatud 
vahetustegevuse edendamist; palub
eurorühmal ja komisjonil selgitada, millist 
mõju see areng avaldaks vahendite ja 
analüüsi osas; on seisukohal, et
eelarvepädevad institutsioonid peavad
uurima, kuidas kajastub eurorühma 
tunnustamine eelarves;
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osaleks selles esinduses;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks, et eurorühma ja tema 
määravat rolli euroala majanduspoliitika 
juhtimisel on ametlikult tunnustatud; peab 
sellest tulenevalt oluliseks majandus- ja 
rahanduskomisjoni algatatud 
vahetustegevuse edendamist; palub 
komisjonil selgitada, millist mõju see areng 
avaldaks vahendite ja analüüsi osas; arvab 
ühtlasi, et õigusliku aluse loomine 
majanduspoliitika üldsuuniste 
kehtestamiseks euroala jaoks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 136 ja 
liikmesriikide eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja järelevalvet tugevdavad 
meetmed peavad viima selleni, et komisjon 
kasutab kiiresti seda uut alust algatuseks, 
mis kaasab parlamendi täielikult menetluse 
määratlemisse ja rakendamisse; arvab, et 
ühiste seisukohtade võimalus ja euroala 
ühise esindatuse võimalus rahvusvahelistes 
finantsinstitutsioonides peaks ühtlasi viima 
selleni, et majandus- ja rahandusasjade eest 
vastutav komisjon osaleks selles 
esinduses;

2. võtab teadmiseks, et eurorühma ja tema 
määravat rolli euroala majanduspoliitika 
juhtimisel on ametlikult tunnustatud; peab 
sellest tulenevalt oluliseks majandus- ja 
rahanduskomisjoni algatatud 
vahetustegevuse edendamist; palub 
komisjonil selgitada, millist mõju see areng 
avaldaks vahendite ja analüüsi osas; arvab 
ühtlasi, et õigusliku aluse loomine 
majanduspoliitika üldsuuniste 
kehtestamiseks euroala jaoks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 136 ja 
liikmesriikide eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja järelevalvet tugevdavad 
meetmed peavad viima selleni, et komisjon 
kasutab kiiresti seda uut alust algatuseks, 
mis kaasab parlamendi täielikult menetluse 
määratlemisse ja rakendamisse; arvab, et 
ühiste seisukohtade võimalus ja euroala 
ühise esindatuse võimalus rahvusvahelistes 
finantsinstitutsioonides peaks ühtlasi viima 
selleni, et majandus- ja rahandusasjade eest 
vastutava komisjoni liikmed mõnest
eurorühma kuuluvast riigist osaleksid
selles Euroopa esinduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on arvamusel, et õigusliku aluse 
loomine Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 136, mis võimaldab kehtestada 
euroala jaoks majanduspoliitilised 
üldsuunised ning võtta vastu 
liikmesriikide eelarvedistsipliini 
koordineerimist ja järelevalvet tugevdavad 
meetmed, peab ajendama komisjoni 
kasutama kiiresti seda uut alust algatuse 
tegemiseks, mis kaasab parlamendi 
täielikult menetluse määratlemisse ja 
rakendamisse; 

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on arvamusel, et ühiste seisukohtade 
võimalust ja euroala ühise esindatuse 
võimalust rahvusvahelistes 
finantsinstitutsioonides tuleks kasutada 
viivitamata ning see peaks ühtlasi tooma 
kaasa majandus- ja rahandusasjade eest 
vastutava komisjoni osalemise Euroopa 
esinduses;

Or. fr
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Muudatusettepanek 9
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. palub komisjonil algatada määruse 
ettepaneku, et võimaldada Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul võtta vastu 
üksikasjalik eeskiri mitmepoolse 
järelevalve menetluse kohta vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 121 lõikele 6;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Sophia in 't Veld

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab heameelt EÜ 
asutamislepingu artikli 16 muutmise üle, 
millest sai Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 14, mis puudutab üldise 
majandushuvi teenuseid, eelkõige selliste 
teenuste osutamise põhimõtteid ja 
tingimusi määratleda võimaldavat 
õiguslikku alust, samuti protokolli 
vastuvõtmise üle üldhuviteenuste kohta; 
väljendab ühtlasi heameelt õigusloomega 
seotud tavamenetluse kasutuselevõtmise 
üle, mis võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; 
arvab siiski, et need edusammud ei 
vähenda vajadust komisjoni 
raamdirektiivi algatuse järele selles 
valdkonnas;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Sahra Wagenknecht

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldise majandushuvi
teenuseid, eelkõige selliste teenuste 
osutamise põhimõtteid ja tingimusi 
määratleda võimaldavat õiguslikku alust, 
samuti protokolli vastuvõtmise üle 
üldhuviteenuste kohta; väljendab ühtlasi 
heameelt õigusloomega seotud 
tavamenetluse kasutuselevõtmise üle, mis 
võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; 
arvab siiski, et need edusammud ei 
vähenda vajadust komisjoni 
raamdirektiivi algatuse järele selles 
valdkonnas;

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, eelkõige selliste 
teenuste osutamise põhimõtteid ja 
tingimusi määratleda võimaldavat 
õiguslikku alust, samuti protokolli 
vastuvõtmise üle üldhuviteenuste kohta; on 
seisukohal, et selle protokolli näol 
üldhuviteenuste esmakordne mainimine 
ELi lepingudokumendis ei tohi mingil 
juhul tuua kaasa kahtluste teket selles 
osas, et need teenused kuuluvad 
liikmesriikide ainupädevusse;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldise majandushuvi 
teenuseid, eelkõige selliste teenuste 
osutamise põhimõtteid ja tingimusi 
määratleda võimaldavat õiguslikku alust, 

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, eelkõige selliste 
teenuste osutamise põhimõtteid ja 
tingimusi määratleda võimaldavat 
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samuti protokolli vastuvõtmise üle 
üldhuviteenuste kohta; väljendab ühtlasi 
heameelt õigusloomega seotud 
tavamenetluse kasutuselevõtmise üle, mis 
võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; arvab 
siiski, et need edusammud ei vähenda 
vajadust komisjoni raamdirektiivi 
algatuse järele selles valdkonnas;

õiguslikku alust, samuti protokolli 
vastuvõtmise üle üldhuviteenuste kohta; 
väljendab ühtlasi heameelt õigusloomega 
seotud tavamenetluse kasutuselevõtmise
üle, mis võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; 

Or. en

Muudatusettepanek 13
Margaritis Schinas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldise majandushuvi 
teenuseid, eelkõige selliste teenuste 
osutamise põhimõtteid ja tingimusi 
määratleda võimaldavat õiguslikku alust, 
samuti protokolli vastuvõtmise üle 
üldhuviteenuste kohta; väljendab ühtlasi 
heameelt õigusloomega seotud 
tavamenetluse kasutuselevõtmise üle, mis 
võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; arvab 
siiski, et need edusammud ei vähenda 
vajadust komisjoni raamdirektiivi 
algatuse järele selles valdkonnas;

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, eelkõige selliste 
teenuste osutamise põhimõtteid ja 
tingimusi määratleda võimaldavat 
õiguslikku alust, samuti protokolli 
vastuvõtmise üle üldhuviteenuste kohta; 
väljendab ühtlasi heameelt õigusloomega 
seotud tavamenetluse kasutuselevõtmise 
üle, mis võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; 

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira ja Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldise majandushuvi 
teenuseid, eelkõige selliste teenuste 
osutamise põhimõtteid ja tingimusi 
määratleda võimaldavat õiguslikku alust, 
samuti protokolli vastuvõtmise üle 
üldhuviteenuste kohta; väljendab ühtlasi 
heameelt õigusloomega seotud 
tavamenetluse kasutuselevõtmise üle, mis 
võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; arvab 
siiski, et need edusammud ei vähenda 
vajadust komisjoni raamdirektiivi algatuse 
järele selles valdkonnas;

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu 
artikli 16 muutmise üle, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
14, mis puudutab üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, eelkõige selliste 
teenuste osutamise põhimõtteid ja 
tingimusi määratleda võimaldavat 
õiguslikku alust, samuti protokolli 
vastuvõtmise üle üldhuviteenuste kohta; 
väljendab ühtlasi heameelt õigusloomega 
seotud tavamenetluse kasutuselevõtmise 
üle, mis võimaldab nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil kehtestada selliste teenuste 
osutamise põhimõtted ja tingimused; arvab 
siiski, et need edusammud ei vähenda 
vajadust komisjoni algatuse järele avalike 
teenuste õiguskindluse suurendamiseks 
horisontaalsete ja sektoripõhiste 
küsimuste osas selles valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sahra Wagenknecht

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt riikide parlamentide 
suurenenud rolli üle seoses subsidiaarsuse 
põhimõtte järelevalvega õigusloomega 
seotud tavamenetluse raames; võtab endale 
siiski kohustuse (riikide esindajatega 
konkreetse konsulteerimise puudumisel) 
kaasata nad iga-aastaselt oma aruteludesse 
majanduspoliitika üldsuuniste kohta;

5. väljendab heameelt riikide parlamentide 
suurenenud rolli üle seoses subsidiaarsuse 
põhimõtte järelevalvega õigusloomega 
seotud tavamenetluse raames; kuid peab 
seda menetlust eelkõige selles kindlaks 
määratud liiga lühikeste tähtaegade tõttu 
endiselt ebapiisavaks, et tagada tulevikus 
riikide parlamentide asjakohane 
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osalemine; võtab endale siiski kohustuse 
(riikide esindajatega konkreetse 
konsulteerimise puudumisel) kaasata nad 
iga-aastaselt oma aruteludesse 
majanduspoliitika üldsuuniste kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Daniel Dăianu

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
delegeeritud õigusaktid on finantsalaste 
õigusaktidega kohandatavad; väljendab 
heameelt, et volituste delegeerimine 
komisjonile on kohaldamisala ja kestuse 
osas selgemalt määratletud; juhib siiski 
tähelepanu Lamfalussy protsessi 
eripäradele, eelkõige seoses teabe 
ringlemisega erinevate institutsioonide 
vahel ning komisjoni läbipaistvusega 
õigusloomemeetmete väljatöötamisel, ja 
vajadusele neid eripärasid säilitada;

6. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
delegeeritud õigusaktid on finantsalaste 
õigusaktidega kohandatavad; väljendab 
heameelt, et volituste delegeerimine 
komisjonile on kohaldamisala ja kestuse 
osas selgemalt määratletud; juhib siiski 
tähelepanu Lamfalussy protsessi 
eripäradele, eelkõige seoses teabe 
ringlemisega erinevate institutsioonide 
vahel ning komisjoni läbipaistvusega 
õigusloomemeetmete väljatöötamisel, ja 
vajadusele neid eripärasid vähemalt 
säilitada või isegi arendada neid edasi 
suurema läbipaistvuse, eri institutsioonide 
parema koostöö ja ELi tasandil parema 
järelevalve saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil selgitada, kuidas ta 
kavatseb tõlgendada deklaratsiooni 39 
asjatundjatega konsulteerimise kohta 
finantsteenuste alal ja kasutada seda ELi 
toimimise lepingus sisalduvate 
delegeeritud õigusakte käsitlevate sätete 
raamest väljaspool;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. palub komisjonil kasutada võimaluste 
piires ELi toimimise lepingu artiklit 209, 
et soodustada finantsteenuste määruse 
kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. palub komisjonil kasutada viivitamata 
ELi toimimise lepingu uut artiklit 197, et 
algatada halduskoostöö maksustamise 
valdkonnas ja finantsteenuste turu 
järelevalve valdkonnas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 20
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. palub nõukogul käivitada koos 
Euroopa Parlamendiga mõttevahetuse 
ELi toimimise lepingu artikli 127 lõike 6 
sätete kasutamise üle, mis lubavad tal 
anda EKP-le „krediidiasutuste ja muude 
rahaasutuste, välja arvatud 
kindlustusseltsid, usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvega seotud” 
eriülesandeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Sahra Wagenknecht

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. ei näe algselt Euroopa põhiseaduse 
lepingu artiklis I-3 ette nähtud liidu kõrge 
konkurentsivõime eesmärgi väljajätmises 
liidu põhisuunitluse muutumist suurema 
sotsiaalse tasakaalu suunas, muu hulgas 
selle pärast, et samal ajal lisati protokoll 
siseturu ja konkurentsi kohta (protokoll 
nr 6), kus see eesmärk uuesti püstitati, 
ehkki teiste sõnadega;

Or. de
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Muudatusettepanek 22
Sahra Wagenknecht

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. tunneb muret selle pärast, et praegust 
paindlikkuse klauslit (EÜ 
asutamislepingu artikkel 308) 
laiendatakse ELi toimimise lepingu artikli 
352 uues sõnastuses siseturu raamest 
väljapoole kõikidele aluslepingutes 
kindlaks määratud poliitikavaldkondadele 
ja kahjustatakse sel viisil veelgi 
ainupädevuse põhimõtet; peab seevastu 
väikeseks edusammuks, et sellel alusel 
tohib nõukogu tulevikus eeskirju vastu 
võtta ainult Euroopa Parlamendi 
nõusolekul ja mitte üksnes pärast temaga 
konsulteerimist;

Or. de
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