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Ændringsforslag  23 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. forventer, at Kommissionen forelægger 

et forslag til den næste fase af Europa 

2020-strategien for vækst og beskæftigelse, 

der imødegår de store udfordringer og 

muligheder, der ligger foran os, navnlig 

energiomlægningen, den digitale 

revolution og forberedelse af europæerne 

på disse ændringer; mener, at denne 

strategi bør kombinere de relevante 

reformer med store investeringsinitiativer, 

der bygger på den allerede indledte 

energiunion og det digitale indre marked 

og et nyt initiativ til social investering og 

omskoling; mener, at denne strategi bør 

understøttes af fuld brug af Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer og en revideret FFR 2014-20; 

mener, at alle medlemsstater bør have 

forudsætningerne for at gennemføre denne 

strategi, og at Den Økonomiske og 

Monetære Union bør fuldendes for at skabe 

konvergens i denne retning; mener, at EU’s 

eksterne strategiske partnerskaber også bør 

åbne nye muligheder for, at denne strategi 

kan lykkes; 

6. forventer, at Kommissionen forelægger 

et forslag til den næste fase af Europa 

2020-strategien for vækst og beskæftigelse, 

der imødegår de store udfordringer og 

muligheder, der ligger foran os, navnlig 

energiomlægningen, den digitale 

revolution og forberedelse af europæerne 

på disse ændringer; mener, at denne 

strategi bør kombinere de relevante 

reformer med store investeringsinitiativer, 

der bygger på den allerede indledte 

energiunion og det digitale indre marked;  

mener, at denne strategi bør understøttes af 

fuld brug af Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer og en revideret 

FFR 2014-20; mener, at alle medlemsstater 

bør have forudsætningerne for at 

gennemføre denne strategi, og at Den 

Økonomiske og Monetære Union bør 

fuldendes for at skabe konvergens i denne 

retning; mener, at EU’s eksterne 

strategiske partnerskaber også bør åbne nye 

muligheder for, at denne strategi kan 

lykkes; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at sætte 

kraftigt ind på at løse EU's sociale 

problemer, især arbejdsløsheden, manglen 

på kvalifikationer, sociale uligheder og 

udelukkelse såvel som risiciene for social 

dumping og hjerneflugt; mener, at dette 

kræver økonomisk genopretning og 

investering, der fremmer skabelse af 

kvalitetsjob, social investering med fokus 

på kvalifikationer, børnepasning og andre 

sociale tjenester samt den sociale 

økonomi; mener, at det også kræver 

kraftigere konvergens for at sikre, at en 

række grundlæggende sociale standarder 

overholdes overalt i Unionen; mener, at 

rimelig mobilitet for arbejdskraften i denne 

forbindelse bør fremmes som en 

grundlæggende frihed på det indre marked; 

mener, at der ufortøvet bør tages konkrete 

skridt i retning af den lovede sociale AAA-

kreditvurdering; opfordrer Kommissionen 

til at fremme øget inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter på europæisk og 

national plan i dette øjemed; 

7. opfordrer Kommissionen til at sætte 

kraftigt ind på at løse EU’s sociale 

problemer, især arbejdsløsheden, manglen 

på kvalifikationer, uligheder og 

udelukkelse; mener, at dette kræver 

økonomisk genopretning og investering, 

der fremmer jobskabelse og investering 

med fokus på kvalifikationer og forening 

af arbejds- og familieliv; mener, at rimelig 

mobilitet for arbejdskraften i denne 

forbindelse bør fremmes som en 

grundlæggende frihed på det indre marked; 

mener, at der ufortøvet bør tages konkrete 

skridt i retning af den lovede sociale AAA-

kreditvurdering;  

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. mener, at udformning af en balanceret 

og fair skattepolitik bør betragtes som en 

integreret del af medlemsstaternes 

strukturreformer, hvor dette er relevant, og 

at skatte- og konkurrencepolitik bør 

betragtes som to sider af samme sag på det 

indre marked, en fordel for alle EU's 

forbrugere og borgere og med henblik på at 

bidrage yderligere til jobskabelse; går ind 

for, at skattebyrden flyttes fra arbejde over 

på andre former for bæredygtig beskatning; 

11. mener, at revision af skattepolitikken 

bør betragtes som en integreret del af 

medlemsstaternes strukturreformer, hvor 

dette er relevant, og at skatte- og 

konkurrencepolitik bør betragtes som to 

sider af samme sag på det indre marked, en 

fordel for alle EU's forbrugere og borgere 

og med henblik på at bidrage yderligere til 

jobskabelse; går ind for, at skattebyrden 

flyttes fra arbejde over på andre former for 

bæredygtig beskatning; 

Or. en 



 

AM\1072793DA.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 26 

Ændringsforslag  26 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-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. 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; 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 20 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

20. er alvorligt bekymret over den nylige 

udvikling i Middelhavsområdet og på ruten 

gennem det vestlige Balkan, hvor et 

rekordhøjt antal illegale migranter har 

krydset EU's grænser, hvad der har stillet 

Europa og EU-medlemsstaterne over for en 

udfordring uden fortilfælde, der kræver en 

fælles og resolut europæisk reaktion; 

udtrykker sin støtte til de foranstaltninger, 

som Kommissionen har forelagt, og 

opfordrer til, at medlemsstaterne hurtigt 

vedtager og gennemfører dem; 

understreger, at der bør lægges mere vægt 

på de initiativer, der allerede er indledt af 

Kommissionen, især forslagene om 

flytning og genhusning, eftersom den 

genhusningsmekanisme, der som en 

nødløsning er indført for Italien og 

Grækenland, ikke er en løsning, der duer til 

imødegåelse af den udfordring på lang sigt, 

som asylpresset udgør, men snarere er en 

afprøvning af en løsning med sigte på det 

forestående lovgivningsmæssige forslag 

om en permanent nødflytningsordning, der 

kan udløses i situationer med 

massetilstrømning; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at aktivere den 

nødvendige mekanisme, der specifikt er 

20. er alvorligt bekymret over den nylige 

udvikling i Middelhavsområdet og på ruten 

gennem det vestlige Balkan, hvor et 

rekordhøjt antal migranter har krydset EU's 

grænser, hvad der har stillet Europa og EU-

medlemsstaterne over for en udfordring 

uden fortilfælde, der kræver en fælles og 

resolut europæisk reaktion; udtrykker sin 

støtte til de foranstaltninger, som 

Kommissionen har forelagt, og opfordrer 

til, at medlemsstaterne hurtigt vedtager og 

gennemfører dem; understreger, at der bør 

lægges mere vægt på de initiativer, der 

allerede er indledt af Kommissionen, især 

forslagene om flytning og genhusning, 

eftersom den genhusningsmekanisme, der 

som en nødløsning er indført for Italien og 

Grækenland, ikke er en løsning, der duer til 

imødegåelse af den udfordring på lang sigt, 

som asylpresset udgør, men snarere er en 

afprøvning af en løsning med sigte på det 

forestående lovgivningsmæssige forslag 

om en permanent nødflytningsordning, der 

kan udløses i situationer med 

massetilstrømning; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at aktivere den 

nødvendige midlertidige 

beskyttelsesmekanisme, der specifikt er 
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blevet udformet til situationer med 

massetilstrømning; understreger samtidig 

behovet for at fremskynde behandlingen af 

asylansøgninger og hjemsendelse af dem, 

hvis ansøgninger er blevet afvist; udtrykker 

sin støtte til den "hotspot"-tilgang, der blev 

annonceret i dagsordenen for migration, 

som skal styrke den operationelle støtte i 

forbindelse med ansøgernes ankomst, 

herunder i forbindelse med registreringen 

og den indledende behandling af 

ansøgninger, også for dem der ikke har 

behov for beskyttelse; afviser samtlige 

foranstaltninger, der reelt genindfører 

grænsekontrollen og bringer 

Schengenområdet i fare; 

blevet udformet til situationer med 

massetilstrømning; understreger samtidig 

behovet for at fremskynde behandlingen af 

asylansøgninger og hjemsendelse af dem, 

hvis ansøgninger er blevet afvist; udtrykker 

sin støtte til den "hotspot"-tilgang, der blev 

annonceret i dagsordenen for migration, 

som skal styrke den operationelle støtte i 

forbindelse med ansøgernes ankomst, 

herunder i forbindelse med registreringen 

og den indledende behandling af 

ansøgninger, også for dem der ikke har 

behov for beskyttelse; afviser samtlige 

foranstaltninger, der reelt genindfører 

grænsekontrollen og bringer 

Schengenområdet i fare; 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 29 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge et forslag til næste fase af 

Europa 2020-strategien, der kan imødegå 

udfordringerne i form af global 

konkurrence, energiomlægning, den 

digitale revolution og den demografiske 

udvikling; mener, at dette forslag bør 

kombinere strukturelle ændringer med 

store investeringsinitiativer, der bygger på 

de eksisterende instrumenter (EU-

budgettet, EFSI); 

29. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge et forslag til næste fase af 

Europa 2020-strategien, der kan imødegå 

udfordringerne i form af global 

konkurrence, energiomlægning, den 

digitale revolution og den demografiske 

udvikling; mener, at dette forslag bør 

kombinere strukturelle ændringer med 

investeringsinitiativer, der bygger på de 

eksisterende instrumenter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 35 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

35. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fuldende og forelægge pakken om 

arbejdskraftens mobilitet ved udgangen af 

dette år, idet den også tager fat på de 

negative virkninger af arbejdskraftens 

mobilitet; slår til lyd for strengt 

arbejdstilsyn på tværs af grænserne for at 

bekæmpe misbrug; mener, at mobilitet 

overalt i Europa er en grundlæggende 

rettighed; opfordrer endvidere 

Kommissionen til at tage skridt til at 

fremme de europæiske arbejdstageres 

integration og beskæftigelsesegnethed; 

minder Kommissionen om dens 

forpligtelser, hvad angår 

udstationeringsdirektivet; 

35. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at fuldende og forelægge pakken om 

arbejdskraftens mobilitet ved udgangen af 

dette år; slår til lyd for strengt arbejdstilsyn 

på tværs af grænserne for at bekæmpe 

misbrug; mener, at mobilitet overalt i 

Europa er en grundlæggende rettighed; 

minder Kommissionen om dens 

forpligtelser, hvad angår 

udstationeringsdirektivet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 36 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

36. efterlyser konkrete foranstaltninger til 

at afskaffe den stadig eksisterende 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 

navnlig af ældre arbejdstagere, 

langtidsledige, kvinder, arbejdstagere med 

handicap og unge; minder om behovet for 

at imødegå problemerne med 

langtidsledige, ikke alene gennem 

uddannelse og erhvervsuddannelse, men 

også gennem arbejdsmarkedernes 

rummelighed, bedre rådgivning og støtte til 

jobsøgende, målrettet støtte til ansættelse 

og arbejdsbetingede ydelser; 

36. efterlyser konkrete foranstaltninger til 

at afskaffe den stadig eksisterende 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 

navnlig af ældre arbejdstagere, 

langtidsledige, indvandrere, minoriteter, 

kvinder, arbejdstagere med handicap og 

unge; minder om behovet for at imødegå 

problemerne med langtidsledige, ikke alene 

gennem uddannelse og 

erhvervsuddannelse, men også gennem 

arbejdsmarkedernes rummelighed, bedre 

rådgivning og støtte til jobsøgende, 

målrettet støtte til ansættelse og 

arbejdsbetingede ydelser; 

Or. en 
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Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 46 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

46. glæder sig over offentliggørelsen af en 

ny skattepolitisk pakke og anmoder 

Kommissionen om at være ambitiøs i sine 

bestræbelser for at sikre et retfærdigt 

skattesystem ud fra princippet om, at skat 

skal betales i det land, hvor overskuddet 

skabes, således at forvridning på det indre 

marked og illoyal konkurrence undgås; 

46. glæder sig over offentliggørelsen af en 

ny skattepolitisk pakke og anmoder 

Kommissionen om at være ambitiøs i sine 

bestræbelser for at sikre et skattesystem ud 

fra princippet om, at skat skal betales i det 

land, hvor overskuddet skabes, således at 

forvridning på det indre marked og illoyal 

konkurrence undgås; 

Or. en 
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Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 79 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  79a. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte forslag om en europæisk 

insolvensprocedure for stater for at sikre 

markedsdisciplin og om indførelse af 

eksponeringsgrænser og risikovægte for 

statsgæld, som ikke længere kan betragtes 

som risikofri; 

Or. en 
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Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 86 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

86. understreger, at multilateralisme 

fortsat skal være et væsentligt mål for 

EU's handelspolitik, og opfordrer 

Kommissionen til at arbejde hen imod en 

aftale på WTO’s 10. ministermøde i 

Nairobi i december 2015; 

86. understreger, at en aftale i 

Verdenshandelsorganisationen (WTO) 

stadig er et væsentligt mål for EU’s 

handelspolitik, og opfordrer 

Kommissionen til at arbejde hen imod en 

aftale på WTO’s 10. ministermøde i 

Nairobi i december 2015; opfordrer 

Kommissionen til at færdiggøre de 

igangværende plurilaterale forhandlinger 

om aftalen om handel med tjenesteydelser 

(TISA), 

informationsteknologioverenskomsten 

(ITA) og aftalen om grønne varer, der, 

hvis de indgås, vil fungere som de 

fornødne skridt til at skabe videre impuls 

til de igangværende bestræbelser på 

handelsliberalisering i WTO; 

Or. en 



 

AM\1072793DA.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 34 

Ændringsforslag  34 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 89 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

89. glæder sig over vedtagelsen af den 

europæiske dagsorden om sikkerhed for 

perioden 2015-2020 og de prioriteter, der 

er fastlagt inden for terrorbekæmpelse, 

grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet og internetkriminalitet, og 

støtter fuldt ud Kommissionens tilsagn i 

strategien for den indre sikkerhed om 

imødegåelse af trusler mod 

medlemsstaternes indre sikkerhed i 

forbindelse med udenlandske krigere og 

terrorisme; fremhæver, at EU står over for 

en stigende trussel fra hjemmedyrket 

terrorisme i form af "udenlandske krigere", 

dvs. enkeltpersoner der rejser til et andet 

land, end hvor de har bopæl eller 

statsborgerskab, med det formål at udføre, 

planlægge eller forberede terrorhandlinger 

eller give eller modtage terroristtræning, 

herunder i forbindelse med væbnede 

konflikter; er enig i, at forebyggelsen af 

radikalisering bør være en prioritet for 

EU; beklager manglen på mere konkrete 

foranstaltninger på dagsordenen; 

89. glæder sig over vedtagelsen af den 

europæiske dagsorden om sikkerhed for 

perioden 2015-2020 og de prioriteter, der 

er fastlagt inden for terrorbekæmpelse, 

grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet og internetkriminalitet, og 

støtter fuldt ud Kommissionens tilsagn i 

strategien for den indre sikkerhed om 

imødegåelse af trusler mod 

medlemsstaternes indre sikkerhed i 

forbindelse med udenlandske krigere og 

terrorisme; fremhæver, at EU står over for 

en stigende trussel fra hjemmedyrket 

terrorisme i form af "udenlandske krigere", 

dvs. enkeltpersoner der rejser til et andet 

land, end hvor de har bopæl eller 

statsborgerskab, med det formål at udføre, 

planlægge eller forberede terrorhandlinger 

eller give eller modtage terroristtræning, 

herunder i forbindelse med væbnede 

konflikter; er enig i, at forebyggelsen af 

voldelig ekstremisme bør være en prioritet 

for EU;  

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 118 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  118a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at prioritere 

genoptagelse af revisionen af 

forordningen om aktindsigt og til at følge 

de henstillinger, som Parlamentet har 

fremsat i flere på hinanden følgende 

beslutningsforslag om gennemsigtighed 

og aktindsigt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  36 

Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 120 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  120a. opfordrer Kommissionen til at 

samarbejde med Parlamentet om at 

udvikle en mekanisme til overvågning og 

håndhævelse af de grundlæggende 

rettigheder, retsstatsforhold og 

demokratisk regeringsførelse i 

overensstemmelse med de retningslinjer, 

der vil blive fastlagt i Parlamentets 

kommende lovgivningsmæssige 

initiativbetænkning; 

Or. en 

 

 


