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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia 

Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at EU og dets 

medlemsstater stadig kæmper med den 

alvorligste økonomiske og sociale krise 

siden dets oprettelse; der henviser til, at de 

neoliberale EU-politikker og de 

sparepolitikker, som EU har 

gennemtvunget inden for rammen for 

økonomisk styring, som forventet har 

forværret den socioøkonomiske ulighed i 

og mellem medlemsstaterne, idet stadig 

flere mennesker er i risiko for fattigdom 

og social udstødelse (de udgjorde i 2015 

24,4 % i EU-28); der henviser til, at 

deregulering af arbejdsmarkedet og 

regressive skattesystemer har bidraget til 

overførslen af udbytte fra arbejdstagere til 

storkapitalister og øget indkomst- og 

velstandskløften; 

Or. en 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at den gældsbyrde, 

som ØMU'en er skyld i, er overordentligt 

skævt fordelt, eftersom nogle lande har 

overskud, mens andre er blevet tvungent 

ud i en alvorlig depression; der henviser 

til, at denne gæld er brugt som påskud for 

at påtvinge uacceptable økonomiske 

stramninger, som har ført til en forøgelse 

af gælden gennem konvertering af privat 

gæld til offentlig gæld, hvilket er blevet 

forstærket af de budgetmæssige 

konsekvenser af den efterfølgende 

recession, samtidig med at man har 

bestræbt sig for at gennemtvinge 

strukturreformer samt dekonstruere 

statens sociale funktioner og 

arbejdstagernes rettigheder; der henviser 

til, at disse politikker har resulteret i 

stigende arbejdsløshed, fattigdom, 

drastiske lønsænkninger, højere 

pensionsalder og lavere offentlige udgifter 

på områder såsom uddannelse, kultur og 

sundhed; der henviser til, at disse 

politikker har resulteret i gennemførelse 

af omfattende privatiseringsprogrammer 

og vil fortsætte med at holde 

efterspørgslen nede; 



 

AM\1100172DA.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Or. en 



 

AM\1100172DA.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 19 

Ændringsforslag  19 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning C a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at Kommissionen ikke 

har formået at levere et politisk og 

væsentligt svar på den økonomiske krise 

ved hjælp af den nuværende ramme for 

økonomisk styring, som faktisk har 

fremmet en tendentiøs ramme domineret 

af neoliberale og spareorienterede 

politikker med alvorlige konsekvenser for 

den sociale samhørighed, den bæredygtige 

og fair udvikling, beskæftigelsen og 

folkenes demokratiske kontrol i Europa; 

Or. en 
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Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 1a. kritiserer på det kraftigste de 

sparepolitikker – også kaldet 

konkurrenceevnepolitikker, liberalisering 

og deregulering af arbejdsmarkedet – der 

har undergravet de grundlæggende 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige 

rettigheder i medlemsstaterne; forsvarer 

retten til kollektive 

overenskomstforhandlinger, med direkte 

deltagelse af 

arbejdstagerorganisationerne som et 

nøgleinstrument til beskyttelse og 

styrkelse af rettigheder med henblik på at 

bekæmpe forskelsbehandling, social 

dumping, usikre og ulovlige 

ansættelsesforhold, 

arbejdstidsderegulering, atypisk arbejde, 

udvidelse af lavtlønssektoren, 

konkurrence på lavere lønninger, 

fænomenet "arbejdende fattige", social 

udstødelse, fattige pensionister og 

bekæmpelse af mobning og vold på 

arbejdspladsen, og til at beskytte 

arbejdstagere mod selvudbytning i nye 

former for arbejde, herunder digitalt 

arbejde og crowd-arbejde, ved at beskytte 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1b. afviser på det kraftigste de fem 

formænds rapport, da den ikke tilbyder 

noget alternativ til den herskende 

fortælling om sparepolitikkens 

nødvendighed, men blot foreslår at 

uddybe de eksisterende politikker, 

herunder øget konkurrenceevne og 

strukturel konvergens, via gennemførelse 

af strenge finanspolitikker og andre 

stramninger; beklager dybt, at EU-

institutionerne fortsat påtvinger 

medlemsstaterne spareforanstaltninger, 

og navnlig, at EU-institutionerne udsætter 

visse lande, der ønsker at vælge deres 

egen vej til vækst og udvikling, for 

afpresning; fastholder, at EU-

institutionerne bør respektere den enkelte 

medlemsstats nationale suverænitet og 

folkets beslutning om at bevæge sig i 

retning af udvikling, vækst og social 

samhørighed, og at intet land bør straffes 

for at sætte skub i sin økonomi, det være 

sig gennem offentlige investeringsplaner 

eller gennem en redistributiv finanspolitik 

og progressiv skattepolitik; 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 35 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 35a. er af den opfattelse, at EU's krise og 

krisen i EU er vokset ud af den ramme, 

der blev fastlagt med Lissabontraktaten og 

de foregående traktater, og at denne 

situation ikke kan overvindes inden for de 

eksisterende rammer; henviser til behovet 

for at tilbagekalde de traktater, der 

regulerer integrationen, navnlig 

Lissabontraktaten med henblik på at 

ophæve denne samt at ophæve 

finanspagten og traktaten om stabilitet, 

samordning og styring i Den Økonomiske 

og Monetære Union, six- og twopack'en; 

opfordrer Det Europæiske Råd til at 

indkalde til en regeringskonference med 

henblik på at behandle tilbagekaldelsen 

og ophævelsen af traktaterne; 

understreger det presserende behov for, at 

medlemsstaterne genvinder evnen til at 

vælge den økonomiske politik, som bedst 

modsvarer deres respektive behov;  

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 35 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 35b. er af den opfattelse, at den 

nuværende ramme for økonomisk styring 

ikke har formået at imødegå EU's og 

euroområdets udfordringer; mener, at 

stabilitetspagten og traktaten om stabilitet, 

samordning og styring i ØMU'en skal 

erstattes med en vækstorienteret, socialt 

retfærdig og demokratisk ansvarlig 

økonomisk ramme, der er baseret på 

sociale og miljømæssige kriterier, som er 

til gavn for alle i EU; opfordrer 

Kommissionen til at tage initiativ til at 

iværksætte et radikalt skifte i den 

makroøkonomiske politik med henblik på 

at sikre demokratisk ansvarlighed, 

herunder ved at styrke Europa-

Parlamentets og de nationale 

parlamenters rolle, og øge den sociale 

inklusion, gennemsigtigheden og 

fleksibiliteten, hvor der er behov for det, 

herunder gennem socialt afbalancerede 

finanspolitiske stimulusforanstaltninger; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5a. opfordrer til oprettelse af et 

støtteprogram for de medlemsstater, der 

måtte ønske at forhandle om at træde ud 

af euroen, fordi deres medlemskab er 

blevet uholdbart og ubærligt; 

understreger, at et sådant program bør 

forudse tilstrækkelig kompensation for de 

sociale og økonomiske tab, der er lidt; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5b. opfordrer til et øjeblikkeligt ophør af 

de såkaldte aftalememoranda og de 

kontraproduktive og socialt ødelæggende 

sparepolitikker og neoliberale politikker, 

de har medført; er af den opfattelse, at 

disse memoranda har gennemtvunget 

uretfærdige skattepolitikker, som krænker 

princippet om relativ lighed og progressiv 

beskatning; opfordrer til, at der 

udarbejdes nødplaner til støtte for 

økonomien i de lande, hvor trojkaen har 

interveneret, som stiller finansielle 

ressourcer til rådighed og tillade de 

nødvendige undtagelser fra det indre 

markeds funktionsmåde og fra de fælles 

politikker; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 
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Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  8a. 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 med 

banksystemet; 

Or. en 

 

 


