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Ændringsforslag  1 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2, led 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

– tackle udfordringer vedrørende 

balancen mellem arbejds- og privatliv og 
den kønsbestemte forskel i løn og pension; 

 

 

 

 

 

 

 

– tackle den kønsbestemte forskel i løn og 

pension og udfordringer vedrørende 

balancen mellem arbejds- og privatliv, 

herunder gennem vedtagelse af ambitiøse 

forslag om mødreorlov og et direktiv om 

plejeorlov og gennem tilvejebringelse af 

heldagspasning og pleje af små børn, 

navnlig for at sikre, at kvinder og mænd 

deles ligeligt om pleje- og 

indtjeningsaktiviteter såvel som for at 

udbygge kvindernes deltagelse på 

arbejdsmarkedet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. er overbevist om, at EU kan indtage en 

førerposition på verdensplan ved at 

udnytte det fulde potentiale i det indre 

marked og fremme iværksætteri, fair 

konkurrence og investering i innovation; 

5. mener, at økonomiske modeller, der 

udelukkende er baseret på vækst i BNP og 

vedvarende overudnyttelse af 

naturressourcer og finansialiseringen har 

nået sin grænse; mener, at EU 

herefterdags skal gøre bæredygtighed til 

kernen i enhver fornuftig, 

fremtidsorienteret og kriseløsende 

økonomisk politik; anser forsvar af 

etablerede markedspositioner som en 

potentiel hindring på vejen mod en ny, 

økonomisk model; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. mener, at Den Europæiske Union skal 

udarbejde konkrete løsninger for at 

imødegå flygtningekrisen, navnlig ved at 

gøre noget ved de årsager, der ligger til 

grund for den, ved at styrke samarbejdet 

med flygtningestrømmenes transit- og 

oprindelseslande og ved at anvende alle til 

rådighed værende politikker og 

instrumenter til at sikre stabilisering, 

rehabilitering og udvikling af disse lande; 

17. mener, at Den Europæiske Union skal 

udarbejde konkrete løsninger for at 

imødegå flygtningekrisen, navnlig ved at 

gøre noget ved de årsager, der ligger til 

grund for den, gennem holistiske 

politikker, der indbefatter politikkohærens 

for udvikling, handel, klima og 

investeringspolitikker og samtidig tilsikrer 

sikker og regelmæssig adgang for dem, 

der søger international beskyttelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 24 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

24. påpeger, at intern og ekstern sikkerhed 

i stigende grad hænger sammen; 

24. påpeger, at intern og ekstern sikkerhed 

i stigende grad hænger sammen; gentager 

imidlertid, at indførelse af grænsekontrol- 

foranstaltninger, der mestendels er 

symbolske, repressive og 

masseovervågende, og som truer 

borgerretighederne, de grundlæggende 

frihedsrettigheder og princippet om fri 

bevægelighed, ikke er den rette løsning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 30, led 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

30. at fremme handel som et vigtigt 

instrument til at fremme vækst, 

beskæftigelse og konkurrenceevne og 

fremme EU's standarder vedrørende 

menneskerettigheder og bæredygtig 

udvikling; EU's instrumenter til beskyttelse 

af handlen skal moderniseres og anvendes 

på overbevisende måde, og ikke-

standardiserede metoder må om 

nødvendigt tages i brug; 

30. afviser den omfattende økonomi- og 

handelsaftale (CETA), aftalen om handel 

med tjenesteydelser (TISA) og Det 

Transatlantiske Handels- og 

Investeringspartnerskab (TTIP) og 

bemærker, at de europæiske borgere og 

Parlamentet i stigende grad er kritiske 

over for de faktiske indvirkninger af 

frihandelsaftalerne, eftersom de også kan 

have uønskede følger for beskæftigelse, 

konkurrenceevne og EU's standarder 

vedrørende menneskerettigheder og 

bæredygtig udvikling; kræver, at EU's 

instrumenter til beskyttelse af handlen skal 

moderniseres og at handelspolitikker 

udformes i sammenhæng med EU’s 

udviklingsmål, klimamål, miljøprioriteter 

og sociale standarder og 

menneskerettighedsstandarder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 36 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

36. er af den opfattelse, at EU er nødt til at 

arbejde hen imod stigende økonomisk og 

social konvergens i fuld overensstemmelse 

med stabilitets- og vækstpagten og 

forvaltningsrammen for det europæiske 

semester; 

36. fastholder, at EU er nødt til at arbejde 

hen imod stigende konvergens for så vidt 

angår økonomiske, sociale og 

ressourcemæssige indikatorer; finder, at 

den økonomiske forvaltningsramme bør 

revideres med henblik herpå; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

38. mener, at EU må forbedre 

troværdigheden, sammenhængen, det 

nationale ejerskab og den demokratiske 

legitimitet af det europæiske semester for 

at sikre, at medlemsstaterne gennemfører 

de landespecifikke henstillinger med 

strukturreformer og investeringer, der har 

til formål at modernisere deres økonomier 

og styrke konkurrencedygtigheden, 

forfølge finanspolitisk ansvarlighed og 

tackle uligheder og ubalancer; 

38. mener, at EU må forbedre 

troværdigheden, sammenhængen, det 

nationale ejerskab, den demokratiske 

legitimitet, bæredygtighed, den 

kønsrelaterede og sociale dimension ved 

de eksisterende forvaltningsrammer ved at 

indføre mere enkle, 

konjunkturudjævnende og gennemskuelig 

regler, undgå moralsk risiko, tilsikre 

symmetrisk korrektion af 

makroøkonomiske ubalancer og skabe 

incitamenter for offentlige investeringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 48 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

48. opfordrer alle EU-institutionerne til at 

stræbe efter de højeste standarder for 

gennemsigtighed, ansvarlighed og 

integritet og til at bekæmpe 

interessekonflikter; 

48. kræver i betragtning af, at ikke-

gennemskuelig, ensidig lobbyvirksomhed 

udgør en betydelig trussel mod 

politikudformningen og offentlighedens 

interesser, at alle EU-institutionerne skal 

stræbe efter de højeste standarder for 

gennemsigtighed, ansvarlighed og 

integritet og konstant bekæmpe tendensen 

til at overse interessekonflikter, hvad der 

er ødelæggende for effektiviteten, 

rimeligheden og troværdigheden af 

beslutningsprocessen; støtter derudover et 

lovforslag om EU-dækkende beskyttelse 

af whistleblowere både inden for den 

private og offentlige sektor og minder 

Kommisionen om Parlamentets gentagne 

opfordringer i denne henseende; 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 49 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 49a. kræver, at Kommissionen bekræftes 

som forhandler med Det Forenede 

Kongerige i proceduren under artikel 50; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at Europa nu står over 

for mange fælles og globale udfordringer, 

men også voksende frustration og 

bekymring blandt mange borgere om et 

usikkert eksistensperspektiv og manglende 

muligheder, som borgerne forventer, at 

beslutningstagerne reagerer på; der 

henviser til, Den Europæiske Union, hvis 

den skal lykkes, ikke kan reduceres til et 

økonomisk projekt; der henviser til, at det 

haster med at genvinde europæernes hjerte 

og få dem til at bakke op om det 

europæiske projekt og med at styrke den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed; 

B. der henviser til, at Europa nu står over 

for mange fælles og globale udfordringer, 

men også voksende frustration og 

bekymring blandt mange borgere om et 

usikkert eksistensperspektiv og manglende 

muligheder, som borgerne forventer, at 

beslutningstagerne reagerer på; der 

henviser til, Den Europæiske Union, hvis 

den skal lykkes, ikke kan reduceres til et 

økonomisk projekt; der henviser til, at det 

haster med at genvinde europæernes hjerte 

og få dem til at bakke op om det 

europæiske projekt gennem en betydelig 

kursændring for EU’s politikker, og med 

at styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed 

Or. en 
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Bas Eickhout  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 
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Fælles beslutningsforslag 

Betragtning C a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at Parlamentet til 

trods for dets egen uformåenhed, har et 

særligt ansvar i fastsættelsen af vores 

fælles europæiske interesser og bør 

bidrage til at overvinde de aktuelle 

splittelser i Rådet, hvis arbejde alt for ofte 

kører fast i national tovtrækkeri og en 

nul-sum-spilmentalitet; 

Or. en 

 

 

 


