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Ändringsförslag 1
Werner Langen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att erkännandet 
av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution förstärker parlamentets och 
framför allt utskottet för ekonomi och 
valutafrågors ansvar som den institution till 
vilken ECB redovisar sina penningpolitiska 
beslut. Samtidigt anser parlamentet att 
dess medverkan vid utnämnandet av 
ledamöter till ECB:s direktion bör öka.
Parlamentet anser att ECB:s uppgift att 
bekämpa angrepp mot Europeiska 
unionens finansiella intressen bör leda till 
ett nära samarbete mellan parlamentets 
utskott.

1. Europaparlamentet anser att erkännandet 
av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution förstärker parlamentets och 
framför allt utskottet för ekonomi och 
valutafrågors ansvar som den institution till 
vilken ECB redovisar sina penningpolitiska 
beslut. Parlamentet anser att ECB:s uppgift 
att bekämpa angrepp mot Europeiska 
unionens finansiella intressen bör leda till 
ett nära samarbete mellan parlamentets 
utskott.

Or. de

Ändringsförslag 2
Sahra Wagenknecht

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att erkännandet 
av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution förstärker parlamentets och 
framför allt utskottet för ekonomi och 
valutafrågors ansvar som den institution till 
vilken ECB redovisar sina penningpolitiska 
beslut. Samtidigt anser parlamentet att dess 
medverkan vid utnämnandet av ledamöter 

1. Europaparlamentet anser att erkännandet 
av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution förstärker parlamentets och 
framför allt utskottet för ekonomi och 
valutafrågors ansvar som den institution till 
vilken ECB redovisar sina penningpolitiska 
beslut. Samtidigt anser parlamentet att dess 
medverkan vid utnämnandet av ledamöter 
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till ECB:s direktion bör öka. Parlamentet 
anser att ECB:s uppgift att bekämpa 
angrepp mot Europeiska unionens 
finansiella intressen bör leda till ett nära 
samarbete mellan parlamentets utskott.

till ECB:s direktion bör öka. Parlamentet 
anser att ECB:s uppgift att bekämpa 
angrepp mot Europeiska unionens 
finansiella intressen bör leda till ett nära 
samarbete mellan parlamentets utskott. 
Parlamentet befarar att det i framtiden 
kommer att bli väsentligt svårare att skapa 
en ECB-politik som inriktar sig på social 
jämvikt och säkrad sysselsättningsnivå på 
grund av att prisstabilitet uttryckligt 
uppställts som en målsättning för unionen 
(artikel 2.3 i EU-fördraget enligt 
Lissabonfördragets formulering).

Or. de

Ändringsförslag 3
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att erkännandet 
av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution förstärker parlamentets och 
framför allt utskottet för ekonomi och 
valutafrågors ansvar som den institution till 
vilken ECB redovisar sina penningpolitiska 
beslut. Samtidigt anser parlamentet att dess 
medverkan vid utnämnandet av ledamöter 
till ECB:s direktion bör öka. Parlamentet 
anser att ECB:s uppgift att bekämpa 
angrepp mot Europeiska unionens 
finansiella intressen bör leda till ett nära 
samarbete mellan parlamentets utskott.

1. Europaparlamentet anser att erkännandet 
av Europeiska centralbanken (ECB) som 
EU-institution och ändringen av 
bestämmelserna gällande 
överläggningarna i rådet om 
utnämningen av ledamöter 
i ECB:s direktion ökar parlamentets och 
framför allt utskottet för ekonomi och 
valutafrågors ansvar som den institution till 
vilken ECB redovisar sina penningpolitiska 
beslut. Samtidigt anser parlamentet att dess 
medverkan vid utnämnandet av ledamöter 
till ECB:s direktion bör öka. Parlamentet 
anser att ECB:s uppgift att bekämpa 
angrepp mot Europeiska unionens 
finansiella intressen bör leda till ett nära 
samarbete mellan parlamentets utskott.

Or. fr

Adlib Express Watermark



AM\723775SV.doc 5/16 PE406.127v01-00

SV

Ändringsförslag 4
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar att 
man fått en ny roll då sammansättningen 
av ECB:s råd ändras.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar det officiella 
erkännandet av Eurogruppen och dess 
avgörande roll i den ekonomiska politiken 
inom euroområdet. Följaktligen anser 
parlamentet att det är nödvändigt att 
utveckla det informationsutbyten som 
inleddes av utskottet för ekonomi och 
valutafrågor. Kommissionen uppmanas att 
redogöra för de förändringar som denna 
utveckling kommer att få i fråga om medel 
och analyser. Parlamentet anser även att 
inrättandet av en rättslig grund, som gör 
det möjligt att anta de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
i euroområdet i enlighet med artikel 136 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och de åtgärder som 
förstärker samordningen och 
övervakningen av medlemsstaternas 
budgetdisciplin, bör leda till att 
kommissionen snarast utnyttjar denna 
nya grund för att ta ett initiativ som gör 
parlamentet fullt delaktigt i utformningen 
och genomförandet av detta förfarande. 

2. Europaparlamentet noterar det officiella 
erkännandet av Eurogruppen och dess 
avgörande roll i den ekonomiska politiken 
inom euroområdet. Följaktligen anser 
parlamentet att det är nödvändigt att 
utveckla det informationsutbyten som 
inleddes av utskottet för ekonomi och 
valutafrågor. Eurogruppen och 
kommissionen uppmanas att redogöra för 
de förändringar som denna utveckling 
kommer att få i fråga om medel och 
analyser. Budgetmyndigheten bör utreda 
vilka budgetkonsekvenser som 
erkännandet av Eurogruppen kommer att 
få.
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Möjligheten att upprätta gemensamma 
ståndpunkter samt att skapa enad 
representation för euroområdet inom 
internationella finansiella institut 
samtidigt bör leda till att utskottet för 
ekonomi och valutafrågor involveras 
i EU:s representation.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Wolf Klinz

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar det officiella 
erkännandet av Eurogruppen och dess 
avgörande roll i den ekonomiska politiken 
inom euroområdet. Följaktligen anser 
parlamentet att det är nödvändigt att 
utveckla det informationsutbyten som 
inleddes av utskottet för ekonomi och 
valutafrågor. Kommissionen uppmanas att 
redogöra för de förändringar som denna 
utveckling kommer att få i fråga om medel
och analyser. Parlamentet anser även att 
inrättandet av en rättslig grund, som gör 
det möjligt att anta de allmänna riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken 
i euroområdet i enlighet med artikel 136 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och de åtgärder som 
förstärker samordningen och 
övervakningen av medlemsstaternas 
budgetdisciplin, bör leda till att 
kommissionen snarast utnyttjar denna nya 
grund för att ta ett initiativ som gör 
parlamentet fullt delaktigt i utformningen 
och genomförandet av detta förfarande. 
Möjligheten att upprätta gemensamma 
ståndpunkter samt att skapa enad 
representation för euroområdet inom 
internationella finansiella institut samtidigt 

2. Europaparlamentet noterar det officiella 
erkännandet av Eurogruppen och dess 
avgörande roll i den ekonomiska politiken 
inom euroområdet. Följaktligen anser 
parlamentet att det är nödvändigt att 
utveckla det informationsutbyten som 
inleddes av utskottet för ekonomi och 
valutafrågor. Kommissionen uppmanas att 
redogöra för de konsekvenser som denna 
utveckling kommer att få i fråga om 
resurser och utvärderingsmetoder. 
Parlamentet anser även att inrättandet av en 
rättslig grund, som gör det möjligt att anta 
de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken i euroområdet 
i enlighet med artikel 136 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och de 
åtgärder som förstärker samordningen och 
övervakningen av medlemsstaternas 
budgetdisciplin, bör leda till att 
kommissionen snarast utnyttjar denna nya 
grund för att ta ett initiativ som gör 
parlamentet fullt delaktigt i utformningen 
och genomförandet av detta förfarande. 
Möjligheten att upprätta gemensamma 
ståndpunkter samt att skapa enad 
representation för euroområdet inom 
internationella finansiella institut samtidigt 
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bör leda till att utskottet för ekonomi och 
valutafrågor involveras
i EU:s representation.

även bör leda till att medlemmar i utskottet 
för ekonomi och valutafrågor från ett 
Eurogruppland ingår
i EU:s representation.

Or. en

Ändringsförslag 7
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Parlamentet anser att inrättandet av 
en rättslig grund, som gör det möjligt att 
anta de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken i euroområdet 
i enlighet med artikel 136 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och de 
åtgärder som förstärker samordningen 
och övervakningen av medlemsstaternas 
budgetdisciplin, bör leda till att 
kommissionen snarast utnyttjar denna 
nya grund för att ta ett initiativ som gör 
parlamentet fullt delaktigt i utformningen 
och genomförandet av detta förfarande. 

Or. fr

Ändringsförslag 8
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Möjligheten till att upprätta 
gemensamma ståndpunkter samt att 
skapa enad representation för 
euroområdet inom internationella 
finansiella institut bör förverkligas 
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snarast möjligt och samtidigt leda till att 
utskottet för ekonomi och valutafrågor 
ingår i EU:s representation.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta initiativ till ett förslag 
till förordning för att Europaparlamentet 
och rådet ska kunna fastställa formerna 
för det multilaterala 
övervakningsförfarandet i enlighet med 
artikel 121.6 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Sophia in 't Veld

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet 

utgår
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av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster. Parlamentet anser dock att dessa 
framsteg inte minskar nödvändigheten av 
att kommissionen tar initiativ till ett 
ramdirektiv inom detta område.

Or. en

Ändringsförslag 11
Sahra Wagenknecht

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläder sig över
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet 
av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster. Parlamentet anser dock att dessa 
framsteg inte minskar nödvändigheten av 
att kommissionen tar initiativ till ett 
ramdirektiv inom detta område.

4. Europaparlamentet välkomnar
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet anser att faktumet att tjänster 
av allmänt intresse första gången nämns 
i ett EU-fördrag, vilket är fallet i detta 
protokoll, på intet sätt får leda till att det 
uppstår tvivel om huruvida dessa tjänster 
uteslutande faller under 
medlemsstaternas befogenhetsområde.

Or. de
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Ändringsförslag 12
Wolf Klinz

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster. Parlamentet anser dock att dessa 
framsteg inte minskar nödvändigheten av 
att kommissionen tar initiativ till ett 
ramdirektiv inom detta område.

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 13
Margaritis Schinas

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
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tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster. Parlamentet anser dock att dessa 
framsteg inte minskar nödvändigheten av 
att kommissionen tar initiativ till ett 
ramdirektiv inom detta område. 

tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster.  

Or. en

Ändringsförslag 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira and Ieke van den Burg

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster. Parlamentet anser dock att dessa 
framsteg inte minskar nödvändigheten av 
att kommissionen tar initiativ till ett
ramdirektiv inom detta område.

4. Europaparlamentet gläder sig över 
ändringarna av artikel 16 i EG-fördraget, 
som blivit artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
särskilt den rättsliga grund som gör det 
möjligt att fastställa de principer och 
villkor enligt vilka dessa tjänster ska 
tillhandahållas, liksom antagandet av ett 
protokoll om tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet välkomnar också införandet av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket gör det möjligt för rådet och 
parlamentet att fastställa principer och 
villkor för tillhandahållandet av dessa 
tjänster.  Parlamentet anser dock att dessa 
framsteg inte minskar nödvändigheten av 
att kommissionen tar initiativ för att när 
det gäller horisontella frågor och 
sektorsfrågor skapa större säkerhet om 
rättsläget för offentliga tjänster. 

Or. en

Adlib Express Watermark



PE406.127v01-00 12/16 AM\723775SV.doc

SV

Ändringsförslag 15
Sahra Wagenknecht

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet gläder sig över den 
ökande roll som nationella parlament får 
i kontrollen av subsidiaritetsprincipen i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
I avsaknad av ett särskilt samråd med de 
nationella företrädarna förpliktar sig dock 
parlamentet att årligen låta dessa ta del av 
sina egna överläggningar om de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

5. Europaparlamentet välkomnar den ökade
roll som nationella parlament får 
i kontrollen av subsidiaritetsprincipen i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
Parlamentet anser dock att detta 
förfarande, framför allt på grund av de 
allt för knappa tidsfristerna, fortfarande 
är otillräckligt för att i framtiden kunna 
garantera ett fullvärdigt deltagande av de 
nationella parlamenten. I avsaknad av ett 
särskilt samråd med de nationella 
företrädarna förpliktar sig dock 
parlamentet att årligen låta dessa ta del av 
sina egna överläggningar om de allmänna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

Or. de

Ändringsförslag 16
Daniel Dăianu

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att de 
delegerade akter som anges i artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt är anpassade till den 
finansiella lagstiftningen. Parlamentet 
välkomnar att omfattningen och 
varaktigheten av delegeringen av 
befogenheter till kommissionen är 
tydligare definierade. Parlamentet 
uppmärksammar dock på 

6. Europaparlamentet konstaterar att de 
delegerade akter som anges i artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt är anpassade till den 
finansiella lagstiftningen. Parlamentet 
välkomnar att omfattningen och 
varaktigheten av delegeringen av 
befogenheter till kommissionen är 
tydligare definierade. Parlamentet 
uppmärksammar dock på 
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Lamfalussyförfarandets särdrag och 
nödvändigheten av att bevara dessa, 
särskilt när det gäller 
informationsöverföringen mellan 
institutionerna och insynen 
i kommissionens lagstiftningsarbete.

Lamfalussyförfarandets särdrag och 
nödvändigheten av att åtminstone bevara 
dessa, särskilt när det gäller 
informationsöverföringen mellan 
institutionerna och insynen 
i kommissionens lagstiftningsarbete eller 
att ytterligare utveckla dem för att skapa 
större insyn, bättre samarbete mellan 
institutionerna och bättre övervakning 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 17
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att redogöra för sin 
tilltänkta tolkning av förklaring 39 om 
samråd med experter i fråga om 
finansiella tjänster och hur man avser att 
tillämpa denna tolkning utöver 
bestämmelserna om delegerade akter som 
fastställs i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i den mån det är möjligt 
tillämpa artikel 209 i fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt för att 
främja användningen av lagstiftningen 
om finansiella tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål tillämpa 
den nya artikel 197 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt för att 
ta ett initiativ om administrativt samarbete 
på skatteområdet och när det gäller 
övervakningen av marknaden för 
finansiella tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att i samarbete med Europaparlamentet 
göra en utvärdering av hur 
bestämmelserna i artikel 127.6 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ska användas, vilka ger rådet möjlighet att 
tilldela Europeiska centralbanken 
särskilda uppgifter när det gäller
övervakning av kreditinstitut och andra 
finansinstitut, med undantag för 
försäkringsbolag. 
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Or. fr

Ändringsförslag 21
Sahra Wagenknecht

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att 
strykningen av den ursprungliga 
artikel I-3 i fördraget om upprättande av 
en konstitution för Europa, som 
uppställer mål om en hög 
konkurrenskraft inom unionen, inte 
innebär någon ändring av unionens 
huvudinriktning mot en större social 
jämvikt bland annat på grund av att ett 
protokoll om den inre marknaden och 
konkurrens (protokoll nr. 6) även har 
tillfogats, i vilket denna målsättning 
återinförs men enbart i andra ordalag. 

Or. de

Ändringsförslag 22
Sahra Wagenknecht

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet är oroat över att 
den nuvarande flexibilitetsklausulen 
(artikel 308 i EG-fördraget) i dess nya 
ordalydelse i artikel 352 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
innebär en utvidgning utöver 
inremarknadsområdet till att omfatta alla 
politikområden som fastställs i fördragen 
och att befogenhetsprincipen därmed 
ytterligare urholkas.  Parlamentet anser 
å andra sidan att det inte är ett särskilt 
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stort framsteg att bestämmelser 
i framtiden kommer att antas av rådet på 
denna rättsliga grund enbart med 
Europaparlamentets samtycke och inte 
enbart efter samråd med parlamentet.

Or. de

Adlib Express Watermark


	723775sv.doc

