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Módosítás 1
Werner Langen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Központi 
Bank (EKB) európai intézményként való 
elismerése fokozza az Európai Parlament –
és különösen a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság – felelősségét, mivel az EKB 
monetáris politikai döntéseiről az Európai 
Parlamentnek számol be; úgy véli, hogy 
meg kell erősíteni a Parlament 
közreműködését az EKB igazgatósági 
tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az 
EKB szerepe az Európai Unió pénzügyi 
érdekeit sértő támadások elleni 
küzdelemben szorosabb együttműködéshez 
kell hogy vezessenParlament bizottságai 
között;

1. úgy véli, hogy az Európai Központi 
Bank (EKB) európai intézményként való 
elismerése fokozza az Európai Parlament –
és különösen a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság – felelősségét, mivel az EKB 
monetáris politikai döntéseiről az Európai 
Parlamentnek számol be; úgy véli, hogy az 
EKB szerepe az Európai Unió pénzügyi 
érdekeit sértő támadások elleni 
küzdelemben szorosabb együttműködéshez 
kell hogy vezessen a Parlament bizottságai 
között;

Or. de

Módosítás 2
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Központi 
Bank (EKB) európai intézményként való 
elismerése fokozza az Európai Parlament –
és különösen a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság – felelősségét, mivel az EKB 
monetáris politikai döntéseiről az Európai 
Parlamentnek számol be; úgy véli, hogy 
meg kell erősíteni a Parlament 
közreműködését az EKB igazgatósági 

1. úgy véli, hogy az Európai Központi 
Bank (EKB) európai intézményként való 
elismerése fokozza az Európai Parlament –
és különösen a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság – felelősségét, mivel az EKB 
monetáris politikai döntéseiről az Európai 
Parlamentnek számol be; úgy véli, hogy 
meg kell erősíteni a Parlament 
közreműködését az EKB igazgatósági 
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tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az 
EKB szerepe az Európai Unió pénzügyi 
érdekeit sértő támadások elleni 
küzdelemben szorosabb együttműködéshez 
kell hogy vezessen a Parlament bizottságai 
között;

tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az 
EKB szerepe az Európai Unió pénzügyi 
érdekeit sértő támadások elleni 
küzdelemben szorosabb együttműködéshez 
kell hogy vezessen a Parlament bizottságai 
között; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az árstabilitás célkitűzésének az Európai 
Unió céljai közé történő egyértelmű 
felvétele miatt (az Európai Unióról szóló 
szerződés Lisszaboni Szerződés által 
módosított változata 2. cikkének (3) 
bekezdése) a jövőben lényegesen nehezebb 
lesz egy, a társadalmi kiegyensúlyozottság 
és a foglalkoztatás biztonsága felé 
orientált EKB-politikát kialakítani;

Or. de

Módosítás 3
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Központi 
Bank (EKB) európai intézményként való 
elismerése fokozza az Európai Parlament –
és különösen a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság – felelősségét, mivel az EKB 
monetáris politikai döntéseiről az Európai 
Parlamentnek számol be; úgy véli, hogy 
meg kell erősíteni a Parlament 
közreműködését az EKB igazgatósági 
tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az 
EKB szerepe az Európai Unió pénzügyi 
érdekeit sértő támadások elleni 
küzdelemben szorosabb együttműködéshez 
fog vezetni a Parlament bizottságai között;

1. úgy véli, hogy az Európai Központi 
Bank (EKB) európai intézményként való 
elismerése és a Tanács döntési 
feltételeinek módosítása az igazgatósági 
tagok kinevezésével kapcsolatban fokozzák
az Európai Parlament – és különösen a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság –
felelősségét, mivel az EKB monetáris 
politikai döntéseiről az Európai 
Parlamentnek számol be; úgy véli, hogy 
meg kell erősíteni a Parlament 
közreműködését az EKB igazgatósági 
tagjainak kinevezésében; úgy véli, hogy az 
EKB szerepe az Európai Unió pénzügyi 
érdekeit sértő támadások elleni 
küzdelemben szorosabb együttműködéshez 
fog vezetni a Parlament bizottságai között;

Or. fr
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Módosítás 4
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) üdvözli az EKB Kormányzótanácsa 
összetételének módosítását illető új 
szerepét;

Or. fr

Módosítás 5
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi az eurócsoportnak, 
valamint a csoport az euróövezet 
gazdaságpolitikájának kialakításában 
játszott döntő szerepének hivatalos 
elismerését; úgy véli, hogy 
következésképpen fejleszteni kell a 
Gazdasági és Monetáris Bizottsága által 
kezdeményezett cserék gyakorlatát; kérdést 
intéz a Bizottsághoz azon eszközök és 
vizsgálatok vonatkozásában, melyeket a 
módosítás feltételez; ugyanakkor úgy véli, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz) 136. cikke által 
teremtett jogalap az euróövezetre 
vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatások elfogadására, valamint a 
tagállamok költségvetési fegyelmének 
koordinációját és felügyeletét erősítő 
intézkedések elfogadása arra készteti majd 
a Bizottságot, hogy gyorsan éljen ezzel az 
új jogalappal és kezdeményezze a 
Parlament teljes bevonását az eljárás 

2. tudomásul veszi az eurócsoportnak, 
valamint a csoport az euróövezet 
gazdaságpolitikájának kialakításában 
játszott döntő szerepének hivatalos 
elismerését; úgy véli, hogy 
következésképpen fejleszteni kell a 
Gazdasági és Monetáris Bizottsága által 
kezdeményezett cserék gyakorlatát; kérdést 
intéz az eurócsoporthoz és a Bizottsághoz 
azon eszközök és vizsgálatok 
vonatkozásában, melyeket a módosítás 
feltételez; úgy véli, hogy a költségvetési 
hatóságnak meg kell vizsgálnia az 
eurócsoport elismerésének költségvetési 
vonzatait;
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meghatározásába és végrehajtásába; úgy 
véli, hogy a közös álláspontok 
kialakításának és az euróövezet 
nemzetközi pénzügyi intézményekben való 
egységes képviseletének lehetősége abba 
az irányba mutat, hogy a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság is bekapcsolódjon az 
európai képviseletbe;

Or. fr

Módosítás 6
Wolf Klinz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi az eurócsoportnak, 
valamint a csoport az euróövezet 
gazdaságpolitikájának kialakításában 
játszott döntő szerepének hivatalos 
elismerését; úgy véli, hogy 
következésképpen fejleszteni kell a 
Gazdasági és Monetáris Bizottsága által 
kezdeményezett cserék gyakorlatát; kérdést 
intéz a Bizottsághoz azon eszközök és 
vizsgálatok vonatkozásában, melyeket a 
módosítás feltételez; ugyanakkor úgy véli, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz) 136. cikke által 
teremtett jogalap az euróövezetre 
vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatások elfogadására, valamint a 
tagállamok költségvetési fegyelmének 
koordinációját és felügyeletét erősítő 
intézkedések elfogadása arra készteti majd 
a Bizottságot, hogy gyorsan éljen ezzel az 
új jogalappal és kezdeményezze a 
Parlament teljes bevonását az eljárás 
meghatározásába és végrehajtásába; úgy 
véli, hogy a közös álláspontok 
kialakításának és az euróövezet nemzetközi 
pénzügyi intézményekben való egységes 
képviseletének lehetősége abba az irányba 

2. tudomásul veszi az eurócsoportnak, 
valamint a csoport az euróövezet 
gazdaságpolitikájának kialakításában 
játszott döntő szerepének hivatalos 
elismerését; úgy véli, hogy 
következésképpen fejleszteni kell a 
Gazdasági és Monetáris Bizottsága által 
kezdeményezett cserék gyakorlatát; kérdést 
intéz a Bizottsághoz azon eszközök és 
vizsgálatok vonatkozásában, melyeket a 
módosítás feltételez; ugyanakkor úgy véli, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz) 136. cikke által 
teremtett jogalap az euróövezetre 
vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatások elfogadására, valamint a 
tagállamok költségvetési fegyelmének 
koordinációját és felügyeletét erősítő 
intézkedések elfogadása arra készteti majd 
a Bizottságot, hogy gyorsan éljen ezzel az 
új jogalappal és kezdeményezze a 
Parlament teljes bevonását az eljárás 
meghatározásába és végrehajtásába; úgy 
véli, hogy a közös álláspontok 
kialakításának és az euróövezet nemzetközi 
pénzügyi intézményekben való egységes 
képviseletének lehetősége abba az irányba 
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mutat, hogy a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság is bekapcsolódjon az európai 
képviseletbe;

mutat, hogy a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság eurócsoportból származó tagjai 
is részt vegyenek az európai képviseletben;

Or. en

Módosítás 7
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) úgy véli, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSz) 
136. cikke által teremtett, az euróövezetre 
vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatások elfogadását lehetővé tévő 
jogalap, valamint a tagállamok 
költségvetési fegyelmének koordinációját 
és felügyeletét erősítő intézkedések 
elfogadása arra készteti majd a 
Bizottságot, hogy gyorsan éljen az új 
jogalappal és kezdeményezze a Parlament 
teljes bevonását az eljárás 
meghatározásába és végrehajtásába;

Or. fr

Módosítás 8
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2b) úgy véli, hogy a közös álláspontok 
kialakításának és az euróövezet 
nemzetközi pénzügyi intézményekben való 
egységes képviseletének lehetőségét 
késedelem nélkül meg kell valósítani, és e 
lehetőségnek oda kell vezetnie, hogy a 
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Gazdasági és Monetáris Bizottság is 
bekapcsolódjon az európai képviseletbe;

Or. fr

Módosítás 9
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2c) felkéri a Bizottságot, hogy készítsen 
rendeletre irányuló javaslatot, amely 
alapján az Európai Parlament és a 
Tanács meghatározhatják a többoldalú 
felügyeleti eljárás szabályait az EUMSz. 
121. cikke (6) bekezdésével összhangban;

Or. fr

Módosítás 10
Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, 
különösen azt, hogy jogalapot teremtett az 
ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit; úgy véli azonban, 

törölve
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hogy ezen előrelépések mellett is 
ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
területen keretirányelv-tervezetet nyújtson 
be;

Or. en

Módosítás 11
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit; úgy véli azonban, 
hogy ezen előrelépések mellett is 
ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
területen keretirányelv-tervezetet nyújtson 
be;

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; úgy véli, hogy az általános 
érdekű szolgáltatások európai uniós 
szerződésben első ízben történő, a 
jegyzőkönyv által tett megemlítése semmi 
esetre sem járhat azzal a 
következménnyel, hogy kétségek merülnek 
fel azzal kapcsolatban, hogy e 
szolgáltatások a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak;

Or. de

Módosítás 12
Wolf Klinz

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit; úgy véli azonban, 
hogy ezen előrelépések mellett is 
ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
területen keretirányelv-tervezetet nyújtson 
be;

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit;

Or. en

Módosítás 13
Margaritis Schinas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit; úgy véli azonban, 

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit;
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hogy ezen előrelépések mellett is 
ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
területen keretirányelv-tervezetet nyújtson 
be;

Or. en

Módosítás 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira és Ieke van den Burg

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit; úgy véli azonban, 
hogy ezen előrelépések mellett is 
ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
területen keretirányelv-tervezetet nyújtson 
be;

4. üdvözli az EK-Szerződés 16. cikkének 
(az EUMSz 14. cikke) változásait az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen 
azt, hogy jogalapot teremtett az ilyen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
alapelvek és feltételek meghatározásához, 
valamint az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
elfogadását; üdvözli továbbá a rendes 
jogalkotási eljárás bevezetését, amelynek 
segítségével a Tanács és a Parlament 
lefektetheti e szolgáltatások nyújtásának 
alapelveit és feltételeit; úgy véli azonban, 
hogy ezen előrelépések mellett is 
ugyanolyan szükséges, hogy a Bizottság e 
tekintetben lépéseket tegyen a 
közszolgáltatások jogbiztonságának 
növelésére a horizontális és ágazati 
kérdésekkel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 15
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a nemzeti parlamentek 
nagyobb szerepet kaptak a szubszidiaritás 
elvének ellenőrzésében a rendes 
jogalkotási eljárás keretében; ugyanakkor 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
tagállamok képviseleteivel való konkrét 
konzultáció hiányában éves szinten 
bevonja azokat az átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatásokról szóló tanácskozásaiba;

5. üdvözli, hogy a nemzeti parlamentek 
nagyobb szerepet kaptak a szubszidiaritás 
elvének ellenőrzésében a rendes 
jogalkotási eljárás keretében; 
mindazonáltal – különösen az eljárás 
keretében túlságosan szűkre szabott 
határidők miatt – továbbra sem tartja 
kielégítőnek az eljárást ahhoz, hogy a 
nemzeti parlamentek megfelelő részvétele 
biztosított legyen a jövőben; ugyanakkor 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
tagállamok képviseleteivel való konkrét 
konzultáció hiányában éves szinten 
bevonja azokat az átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatásokról szóló tanácskozásaiba;

Or. de

Módosítás 16
Daniel Dăianu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megállapítja, hogy az EUMSz 290. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok megfelelnek a pénzügyi 
jogszabályoknak; üdvözli, hogy 
világosabban meghatározták a Bizottságra 
átruházott jogkörök alkalmazási területét és 
időtartamát; mindemellett kiemeli a 
sajátosságokat, különös tekintettel a 
különböző intézmények közötti 
információáramlásra, az átláthatóságra a 
jogszabályok európai bizottsági 
előkészítésekor, a Lámfalussy-eljárásra és 
e sajátosságok megőrzésének 
szükségességére;

6. megállapítja, hogy az EUMSz 290. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok megfelelnek a pénzügyi 
jogszabályoknak; üdvözli, hogy 
világosabban meghatározták a Bizottságra 
átruházott jogkörök alkalmazási területét és 
időtartamát; mindemellett kiemeli a 
sajátosságokat, különös tekintettel a 
különböző intézmények közötti 
információáramlásra, az átláthatóságra a 
jogszabályok európai bizottsági 
előkészítésekor, a Lámfalussy-eljárásra és 
legalább e sajátosságok megőrzésének 
szükségességére, vagy még inkább 
továbbfejlesztésükre a jobb átláthatóság, 
az intézmények közötti jobb 
együttműködés és a jobb uniós szintű 
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felügyelet irányában;

Or. en

Módosítás 17
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) kérdezi a Bizottságot, hogy hogyan 
értelmezi a pénzügyi szolgáltatások 
területén szakértőkkel való konzultációról 
szóló 39. nyilatkozatot, és milyen módon 
kívánja azt alkalmazni az EUMSz.-ben 
található felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok rendelkezésein felül;

Or. fr

Módosítás 18
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6b) felhívja a Bizottságot, hogy lehetőség 
szerint alkalmazza az EUMSz. 209. cikkét, 
előnyben részesítve a rendeletek 
használatát a pénzügyi szolgáltatások 
területén;

Or. fr
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Módosítás 19
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6c) felhívja a Bizottságot, hogy 
késedelem nélkül alkalmazza az EUMSz. 
197. cikkét az adóügy és a pénzügyi 
szolgáltatások piacának felügyelete terén 
megvalósuló igazgatási együttműködéshez 
kapcsolódókezdeményezéshez;

Or. fr

Módosítás 20
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6d) felhívja a Tanácsot, hogy az Európai 
Parlamenttel együttműködésben vizsgálja 
meg, hogy hogyan alkalmazható az 
EUMSz. 127. cikkének (6) bekezdése, 
amely alapján az Európai Központi 
Bankot „a hitelintézetek és – a 
biztosítóintézetek kivételével – az egyéb 
pénzügyi szervezetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatban” külön feladatokkal bízhatja 
meg;

Or. fr

Módosítás 21
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(7a) véleménye szerint az a tény, hogy 
törölték az eredetileg az európai 
alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
I-3. cikkében rögzítendő, az EU fokozott 
versenyképességére irányuló célkitűzést, 
nem jelenti a nagyobb társadalmi 
kiegyensúlyozottságot elérni kívánó 
európai uniós megközelítés módosulását, 
többek között azért sem, mivel a szerződés 
egyúttal kiegészült egy, a belső piacról és 
a versenyről szóló jegyzőkönyvvel (6. 
jegyzőkönyv), amely ismételten rögzíti –
csupán más megfogalmazásban – ezt a 
célkitűzést;

Or. de

Módosítás 22
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7b) aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelenlegi rugalmassági záradékot (az EK-
szerződés 308. cikke) az EUMSz 352. 
cikkének új változata a belső piac keretein 
túl a szerződésekben rögzített valamennyi 
politikai területre kiterjeszti, és ezzel még 
inkább aláássa a hatáskör-átruházás 
elvét; ezzel szemben csupán kis 
előrelépésnek tartja, hogy ennek alapján a 
jövőben egyedül az Európai Parlament 
hozzájárulásával, és nem csak az általa a 
Tanáccsal folytatott konzultációt követően 
lesznek elfogadhatók a rendelkezések;

Or. de
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