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Amendement 1
Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overweegt dat door de erkenning van de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
Europese instelling de 
verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement en in het bijzonder die van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake 
het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; 
is tevens van oordeel dat de bijdrage van 
het Europees Parlement aan de 
benoeming van leden van de ECB 
versterkt zou moeten worden; overweegt 
dat de rol van de ECB als beschermer van 
de financiële belangen van de Europese 
Unie zou moeten leiden tot een nauwe 
samenwerking tussen de commissies van 
het Parlement;

1. overweegt dat door de erkenning van de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
Europese instelling de 
verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement en in het bijzonder die van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake 
het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; 
overweegt dat de rol van de ECB als 
beschermer van de financiële belangen van 
de Europese Unie zou moeten leiden tot 
een nauwe samenwerking tussen de 
commissies van het Parlement;

Or. de

Amendement 2
Sahra Wagenknecht

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overweegt dat door de erkenning van de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
Europese instelling de 
verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement en in het bijzonder die van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake 

1. overweegt dat door de erkenning van de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
Europese instelling de 
verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement en in het bijzonder die van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake 



PE406.127v01-00 4/16 AM\723775NL.doc

NL

het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; 
is tevens van oordeel dat de bijdrage van 
het Europees Parlement aan de benoeming 
van leden van de ECB versterkt zou 
moeten worden; overweegt dat de rol van 
de ECB als beschermer van de financiële 
belangen van de Europese Unie zou 
moeten leiden tot een nauwe 
samenwerking tussen de commissies van 
het Parlement;

het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; 
is tevens van oordeel dat de bijdrage van 
het Europees Parlement aan de benoeming 
van leden van de ECB versterkt zou 
moeten worden; overweegt dat de rol van 
de ECB als beschermer van de financiële 
belangen van de Europese Unie zou 
moeten leiden tot een nauwe 
samenwerking tussen de commissies van 
het Parlement; is bezorgd dat door in de 
lijst van doelstellingen van de Unie 
uitdrukkelijk het doel van prijsstabiliteit 
op te nemen (artikel 2, lid 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie in 
de versie van het Verdrag van Lissabon), 
het in de toekomst aanzienlijk moeilijker 
zal zijn om een ECB-beleid gestalte te 
geven dat sociaal evenwichtig is en dat 
erop is gericht de werkgelegenheid veilig 
te stellen;

Or. de

Amendement 3
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. overweegt dat door de erkenning van de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
Europese instelling de 
verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement en in het bijzonder die van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake 
het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; 
is tevens van oordeel dat de bijdrage van 
het Europees Parlement aan de benoeming 
van leden van de ECB versterkt zou 
moeten worden; overweegt dat de rol van 
de ECB als beschermer van de financiële 
belangen van de Europese Unie zou 

1. overweegt dat door de erkenning van de 
Europese Centrale Bank (ECB) als 
Europese instelling en de wijziging van de 
besluitvormingsprocedure in de Raad met 
betrekking tot de benoeming van de leden 
de verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement en in het bijzonder die van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken als instelling waaraan de ECB 
verantwoording over haar besluiten inzake 
het monetair beleid aflegt, wordt versterkt; 
is tevens van oordeel dat de bijdrage van 
het Europees Parlement aan de benoeming 
van leden van de ECB versterkt zou 
moeten worden; overweegt dat de rol van 
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moeten leiden tot een nauwe 
samenwerking tussen de commissies van 
het Parlement;

de ECB als beschermer van de financiële 
belangen van de Europese Unie zou 
moeten leiden tot een nauwe 
samenwerking tussen de commissies van 
het Parlement;

Or. fr

Amendement 4
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over zijn nieuwe rol met 
betrekking tot de wijziging van de 
samenstelling van de raad van bestuur 
van de ECB;

Or. fr

Amendement 5
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de officiële erkenning 
van de Eurogroep en van haar leidende rol 
in het economische beleid van de 
eurozone; acht het dientengevolge 
noodzakelijk om informatie uit te wisselen 
op initiatief van de voor economische en 
monetaire zaken bevoegde commissie; 
vraagt de Commissie naar de ontwikkeling 
ten aanzien van de middelen en onderzoek 
die deze wijziging met zich meebrengen; 
oordeelt tevens dat de invoering van een 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van de globale richtsnoeren voor het 

2. neemt kennis van de officiële erkenning 
van de Eurogroep en van haar leidende rol 
in het economische beleid van de 
eurozone; acht het dientengevolge 
noodzakelijk om informatie uit te wisselen 
op initiatief van de voor economische en 
monetaire zaken bevoegde commissie; 
vraagt de Eurogroep en de Commissie 
naar de ontwikkeling ten aanzien van de 
middelen en onderzoek die deze wijziging 
met zich meebrengen; is van oordeel dat 
de budgettaire consequenties van de 
erkenning van de Eurogroep onderzocht 
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economisch beleid in de Eurozone in 
artikel 136 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en de maatregelen ter versterking van de 
coördinatie en de bewaking van de 
begrotingsdiscipline van de lidstaten, de 
Commissie in staat moeten stellen snel 
van deze wettelijke grondslag gebruik te 
maken ten einde een voorstel te doen om 
het Parlement ten volle te betrekken bij de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van de 
procedure; oordeelt dat door de 
mogelijkheid van een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging en een 
gemeenschappelijk standpunt in de 
internationale financiële instellingen de 
bevoegde Commissie voor economische en 
monetaire zaken ten volle wordt betrokken 
bij de vertegenwoordiging van Europa;

moeten worden door de 
begrotingsinstantie;

Or. fr

Amendement 6
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de officiële erkenning 
van de Eurogroep en van haar leidende rol 
in het economische beleid van de 
eurozone; acht het dientengevolge 
noodzakelijk om informatie uit te wisselen 
op initiatief van de voor economische en 
monetaire zaken bevoegde commissie; 
vraagt de Commissie naar de ontwikkeling 
ten aanzien van de middelen en onderzoek 
die deze wijziging met zich meebrengen; 
oordeelt tevens dat de invoering van een 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid in de Eurozone in 
artikel 136 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en 

2. neemt kennis van de officiële erkenning 
van de Eurogroep en van haar leidende rol 
in het economische beleid van de 
eurozone; acht het dientengevolge 
noodzakelijk om informatie uit te wisselen 
op initiatief van de voor economische en 
monetaire zaken bevoegde commissie; 
vraagt de Commissie naar de ontwikkeling 
ten aanzien van de middelen en onderzoek 
die deze wijziging met zich meebrengen; 
oordeelt tevens dat de invoering van een 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid in de Eurozone in 
artikel 136 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en 
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de maatregelen ter versterking van de 
coördinatie en de bewaking van de 
begrotingsdiscipline van de lidstaten, de 
Commissie in staat moeten stellen snel van 
deze wettelijke grondslag gebruik te maken 
ten einde een voorstel te doen om het 
Parlement ten volle te betrekken bij de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van de 
procedure; oordeelt dat door de 
mogelijkheid van een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging en een 
gemeenschappelijk standpunt in de 
internationale financiële instellingen de 
bevoegde Commissie voor economische en 
monetaire zaken ten volle wordt betrokken
bij de vertegenwoordiging van Europa;

de maatregelen ter versterking van de 
coördinatie en de bewaking van de 
begrotingsdiscipline van de lidstaten, de 
Commissie in staat moeten stellen snel van 
deze wettelijke grondslag gebruik te maken 
ten einde een voorstel te doen om het 
Parlement ten volle te betrekken bij de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van de 
procedure; oordeelt dat de mogelijkheid 
van een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging en een 
gemeenschappelijk standpunt in de 
internationale financiële instellingen er ook 
toe zou moeten leiden dat leden van de
bevoegde Commissie voor economische en 
monetaire zaken uit een land van de 
Eurogroep deelnemen aan de 
vertegenwoordiging van Europa;

Or. en

Amendement 7
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat de invoering van 
een wettelijke grondslag voor het 
vaststellen van de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid in de 
Eurozone in artikel 136 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en de maatregelen ter 
versterking van de coördinatie en de 
bewaking van de begrotingsdiscipline van 
de lidstaten, de Commissie in staat moeten 
stellen snel van deze wettelijke grondslag 
gebruik te maken teneinde een voorstel te 
doen om het Parlement ten volle te 
betrekken bij de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van de procedure; 

Or. fr
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Amendement 8
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van oordeel dat de mogelijkheid 
van een gemeenschappelijk standpunt en 
een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging van de Eurozone in 
de internationale financiële instellingen 
zo snel mogelijk moet worden 
verwezenlijkt en er tegelijk toe moet leiden 
dat de bevoegde Commissie voor 
economische en monetaire zaken wordt 
betrokken bij de vertegenwoordiging van 
Europa;

Or. fr

Amendement 9
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. vraagt de Commissie om te 
komen met een voorstel voor een 
verordening waardoor het Europees 
Parlement en de Raad nadere bepalingen 
kunnen vaststellen voor de multilaterale 
toezichtprocedure overeenkomstig artikel 
121, lid 6 van het VWEU;

Or. fr
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Amendement 10
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; is niettemin 
van mening dat een voorstel van de 
Commissie voor een kaderrichtlijn op dit 
vlak noodzakelijk blijft;

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Sahra Wagenknecht

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
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diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; is niettemin 
van mening dat een voorstel van de 
Commissie voor een kaderrichtlijn op dit 
vlak noodzakelijk blijft;

diensten van algemeen belang; is van 
mening dat weliswaar met dit protocol 
voor het eerst diensten van algemeen 
belang in een verdragsdocument van de 
EU zijn opgenomen maar dat dit in geen 
geval tot gevolg mag hebben dat er twijfel 
over ontstaat dat deze diensten onder de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
vallen;

Or. de

Amendement 12
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; is niettemin 
van mening dat een voorstel van de 
Commissie voor een kaderrichtlijn op dit 
vlak noodzakelijk blijft;;

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; 

Or. en
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Amendement 13
Margaritis Schinas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; is niettemin 
van mening dat een voorstel van de 
Commissie voor een kaderrichtlijn op dit 
vlak noodzakelijk blijft;

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; 

Or. en

Amendement 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira en Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 

4. is ingenomen met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 16 van het EG-
verdrag, hernummerd tot artikel 14 in het 
VWEU, inzake diensten van algemeen 
economisch belang, met name de 
wettelijke grondslag voor het vaststellen 
van beginselen en voorwaarden voor de 
levering van deze diensten, evenals de 
vaststelling van een protocol inzake de 
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diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; is niettemin 
van mening dat een voorstel van de 
Commissie voor een kaderrichtlijn op dit 
vlak noodzakelijk blijft;

diensten van algemeen belang; is tevens 
ingenomen met de instelling van de 
gewone wetgevingsprocedure waardoor de 
Raad en het Parlement de beginselen en 
voorwaarden voor de verlening van deze 
diensten kunnen vaststellen; is niettemin 
van mening dat een voorstel van de 
Commissie voor meer wettelijke zekerheid 
voor publieke diensten met betrekking tot 
horizontale en sectorale kwesties in dit 
opzicht noodzakelijk blijft;

Or. en

Amendement 15
Sahra Wagenknecht

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de versterking van de 
rol van de nationale parlementen in het 
toezicht op de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel in het kader van de 
gewone wetgevingsprocedure; verbindt 
zich er echter toe, bij gebrek aan een 
specifieke raadpleging van de nationale 
vertegenwoordiging, om deze jaarlijks te 
voegen bij haar eigen beraadslagingen over 
de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid;

5. is ingenomen met de versterking van de 
rol van de nationale parlementen in het 
toezicht op de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel in het kader van de 
gewone wetgevingsprocedure; acht echter 
deze procedure vooral vanwege de daarin 
vastgelegde veel te krappe termijnen nog 
steeds ontoereikend om in de toekomst 
een adequate deelname van de nationale 
parlementen te waarborgen; verbindt zich 
er echter toe, bij gebrek aan een specifieke 
raadpleging van de nationale 
vertegenwoordiging, om deze jaarlijks te 
voegen bij haar eigen beraadslagingen over 
de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid; 

Or. de
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Amendement 16
Daniel Dăianu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt vast dat via de delegatieprocedure 
genomen besluiten als voorzien in artikel 
290 van het VWEU aangepast zijn aan de 
financiële wetgeving; is ingenomen met het 
feit dat het toepassingsgebied en de duur 
van de aan de Commissie gedelegeerde 
bevoegdheden duidelijker zijn vastgesteld; 
benadrukt niettemin de specificiteiten, met 
name op het gebied van informatieverkeer 
tussen de verschillende instellingen en de 
transparantie van de Commissie inzake de 
ontwikkeling van wetgevingsmaatregelen, 
de Lamfalussy-procedure en de noodzaak 
deze specificiteiten te handhaven;

6. stelt vast dat via de delegatieprocedure 
genomen besluiten als voorzien in artikel 
290 van het VWEU aangepast zijn aan de 
financiële wetgeving; is ingenomen met het 
feit dat het toepassingsgebied en de duur 
van de aan de Commissie gedelegeerde 
bevoegdheden duidelijker zijn vastgesteld; 
benadrukt niettemin de specificiteiten, met 
name op het gebied van informatieverkeer 
tussen de verschillende instellingen en de 
transparantie van de Commissie inzake de 
ontwikkeling van wetgevingsmaatregelen, 
de Lamfalussy-procedure en de noodzaak 
althans deze specificiteiten te handhaven, 
of zo mogelijk verder te ontwikkelen zodat 
ze leiden tot meer transparantie, betere 
samenwerking tussen de verschillende 
instellingen en beter toezicht op EU-
niveau;

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wil van de Commissie weten welke 
interpretatie zij denkt te gaan geven aan 
verklaring 39 betreffende de raadpleging 
van deskundigen op het gebied van 
financiële diensten en welk gebruik zij er 
van denkt te gaan maken, naast de 
bepalingen betreffende gedelegeerde 
handelingen die in het VWEU zijn 
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opgenomen;

Or. fr

Amendement 18
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de Commissie zo veel 
mogelijk gebruik te maken van artikel 209 
van het VWEU om het gebruik van de 
verordening inzake financiële diensten te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 19
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. vraagt de Commissie om 
onverwijld het nieuwe artikel 197 van het 
VWEU te gebruiken om een voorstel te 
doen met betrekking tot bestuurlijke 
samenwerking op het gebied van 
belastingen en toezicht op de markten van 
de financiële diensten;

Or. fr
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Amendement 20
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. vraagt de Raad om in 
samenwerking met het Europees 
Parlement te bezien hoe gebruik gemaakt 
kan worden van de bepalingen van artikel 
127, lid 6 van het VWEU, op grond 
waarvan hij de ECB specifieke taken kan 
opdragen “betreffende het beleid op het 
gebied van het bedrijfseconomisch 
toezicht op kredietinstellingen en andere 
financiële instellingen, met uitzondering 
van verzekeringsondernemingen”;

Or. fr

Amendement 21
Sahra Wagenknecht

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. ziet in de schrapping van de 
oorspronkelijk in artikel I-3 van het 
Verdrag tot vaststelling van een grondwet 
voor Europa opgenomen doelstelling van 
een groter concurrentievermogen van de 
EU, geen verandering in de grondslag van 
de Unie in de richting van meer sociale 
gelijkheid, onder andere omdat tegelijk 
een protocol over de interne markt en 
concurrentie (protocol nr. 6) werd 
toegevoegd, waarin deze doelstelling, zij 
het in andere bewoordingen, weer werd 
opgenomen;

Or. de
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Amendement 22
Sahra Wagenknecht

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is bezorgd dat de huidige 
flexibiliteitsclausule (artikel 308 van het 
EG-Verdrag) in de nieuwe versie van 
artikel 352 van het VWEU een uitbreiding 
ondergaat zodat het niet alleen op de 
interne markt maar op alle in de 
verdragen vastgelegde beleidsgebieden 
van invloed is en dat daardoor het 
beginsel van bevoegdheidstoedeling 
verder wordt uitgehold; vindt het in dit 
opzicht slechts een kleine vooruitgang dat 
op grond hiervan in de toekomst 
regelingen slechts met toestemming van 
het Europees Parlement en niet alleen 
maar na horing door de Raad 
uitgevaardigd mogen worden;

Or. de
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