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Ændringsforslag  7 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning A a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at Kommissionens 

reaktion på den økonomiske, sociale og 

demokratiske krise, f.eks. rammerne for 

den økonomiske styring, permanent har 

frataget suveræne og demokratisk valgte 

regeringer og nationale parlamenter deres 

politiske valgmuligheder, forhindrer de 

europæiske befolkninger i at udøve 

demokratisk kontrol og indfører en 

situation med permanente økonomiske 

stramninger;  

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. fremhæver det forhold, at niveauet af 

offentlig og ekstern gæld i landene i EU’s 

udkant er blandt de højeste i verden, 

hvilket er en følge af den asymmetriske 

karakter af integrationsprocessen; minder 

om, at denne gæld har været et påskud for 

at påtvinge spareforanstaltninger, hvis 

reelle konsekvens er øget fattigdom og 

gæld; anser det for afgørende, at man 

straks tager fat på problemet med 

gældsbyrden og genforhandler den med 

henblik på at omlægge og nedskære den, 

således at den bringes ned på et realistisk 

niveau, hvilket er et spørgsmål om 

elementær retfærdighed;  

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen til, sammen 

med alle interessenter, at udforske alle 

muligheder for at styrke ØMU’en, 

forbedre dens modstandsdygtighed og 

gøre den mere gavnlig for vækst, 

beskæftigelse og stabilitet, kombineret 

med en social dimension med sigte på at 

bevare Europas sociale markedsøkonomi 

og respekten for forhandlingsretten, i 

henhold til hvilken koordineringen af de 

sociale politikker i medlemsstaterne vil 

blive sikret, herunder en mekanisme for 

minimumsløn eller -indkomst, som er 

specifik for, og fastlægges af den enkelte 

medlemsstat, og støtte til kampen mod 

fattigdom og social udstødelse, 

reintegration af arbejdstagere på 

arbejdsmarkedet, samt frivillig mobilitet 

og fleksibilitet på tværs af fag og 

medlemsstater; 

16. er af den opfattelse, at stabilitets- og 

vækstpagten, traktaten om stabilitet, 

koordinering og styring i Den 

Økonomiske og Monetære Union og 

lovgivningen om økonomisk styring, f.eks. 

sixpacken, twopacken og Euro-Plus-

pagten, skal ophæves; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at tage 

initiativ til en radikal kursændring i de 

makroøkonomiske politikker med henblik 

på at sikre demokratisk ansvarlighed og 

gennemsigtighed og sætte 

medlemsstaternes i stand til at føre 

politikker, der modsvarer deres 

individuelle behov, herunder socialt 

afbalancerede finanspolitiske 

incitamenter;  

Or. en 
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Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 

Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  17a. er af den stærke overbevisning, at 

strukturen i den økonomiske styring og 

ØMU'en er uigennemsigtig og 

udemokratisk; insisterer på, at stabilitets- 

og vækstpagten skal erstattes af en reel 

beskæftigelses- og udviklingspagt baseret 

på sociale og miljømæssige kriterier, der 

er til gavn for alle borgere i EU; 

opfordrer endvidere til afholdelse af en 

mellemstatslig konference med henblik på 

at ophæve finanspagten og anbefaler, at 

denne pagt straks suspenderes, indtil 

denne konference kan afholdes; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. er af den opfattelse, at 

bankunionslovgivningen kun gavner 

storkapitalen i EU og overtræder 

grundlæggende demokratiske principper; 

går ind for, at bankunionslovgivningen 

trækkes tilbage, og forsvarer behovet for 

at sikre demokratisk offentlig kontrol over 

banksystemet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, Dimitrios Papadimoulis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15b. kræver en grundlæggende ændring 

af statutten og mandatet for ECB med 

henblik på at sikre, at den underlægges 

politisk og demokratisk kontrol af 

medlemsstaterne på lige fod; anser det for 

afgørende, at medlemsstaterne igen får 

kompetencen til at træffe afgørelse om 

vigtige økonomiske politikker såsom den 

monetære politik; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15c. mener, at det er nødvendigt at give 

ECB rollen som en primær långiver, der 

kan fungere som en normal centralbank 

og dermed stimulere økonomien i tider 

med deflation og recession; fastholder i 

denne forbindelse, at ECB og EIB bør 

finansiere offentlige investeringer direkte 

med henblik på at støtte realøkonomien i 

stedet for nye aktivbobler;  

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Jean-Luc 

Mélenchon 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. opfordrer til, at der skabes 

støtteprogrammer for de medlemsstater, 

der måtte ønske at forhandle om at træde 

ud af euroen på grund af, at deres 

medlemskab er blevet uholdbart og 

uudholdeligt; mener, at sådanne 

programmer ville give tilstrækkelig 

kompensation for de sociale og 

økonomiske tab, der er forårsaget; 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jean-

Luc Mélenchon 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. opfordrer til, at der udarbejdes 

nødplaner til støtte for økonomierne i 

lande, hvor trojkaen har interveneret, som 

stiller finansielle ressourcer til rådighed 

og tillader de nødvendige undtagelser fra 

det indre markeds funktionsmåde og fra 

de fælles politikker; 

Or. en 

 

 


