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Ændringsforslag  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning A a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at det på grund af 

den ekstremt ujævne økonomiske 

udvikling og gældsbyrden, den høje 

arbejdsløshed, forringelsen af de sociale 

rettigheder og arbejdstagerrettigheder og 

de stigende socioøkonomiske uligheder er 

nødvendigt at bryde med de politikker, der 

for øjeblikket gennemføres af EU, og 

sikre et skift i retning af politikker – på 

både nationalt plan og EU-plan – der 

styrker medlemsstaternes indsats for at 

skabe velfærd for alle og sikre en 

retfærdig fordeling af velstanden, 

bæredygtig økonomisk vækst, fuld 

beskæftigelse, beskæftigelsessikkerhed og 

social beskyttelse, universelle og gratis 

offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet, 

miljømæssig trivsel i et sundt fysisk miljø, 

investering i uddannelse og infrastruktur, 

et værdigt liv for ældre samt økonomisk 

overkommelige boliger, energi og 

kommunikation; der henviser til, at 

omfattende politikker til bekæmpelse af 

fattigdom, social udstødelse og 

indkomstulighed, navnlig gennem 

omfordelingspolitik og jobskabende 

offentlige investeringer, er nødvendige, 

både på EU-plan og medlemsstatsniveau; 
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Ændringsforslag  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning A b (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ab. der henviser til, at det 

demokratiske underskud er blevet større 

som følge af EU's politiske valg, og at 

mange borgere føler, at de ikke er 

repræsenteret af institutionerne; der 

henviser til, at dette udgør et enormt 

problem, som kun kan løses gennem øget 

gennemsigtighed og åbenhed og ved at 

forsvare værdier såsom 

menneskerettigheder og demokrati, 

herunder større borgerdeltagelse, fred, 

tolerance, fremskridt, solidaritet og 

samarbejde mellem befolkningerne; 

  

 Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. opfordrer indtrængende til 

gennemførelse af konkrete forslag, der 

sikrer og fremmer retten til kollektive 

forhandlinger som et nøgleinstrument til 

beskyttelse og styrkelse af rettigheder, 

samt til et tilsagn fra Kommissionen om at 

styrke princippet om lige løn for lige 

arbejde på samme sted for alle 

arbejdstagere og til i denne forbindelse at 

anerkende alle kollektive aftaler, 

herunder i forbindelse med 

udstationerede arbejdstagere; beklager på 

det dybeste alle forsøg på at underminere 

kollektive aktioner, herunder retten til at 

danne fagforeninger, retten til kollektive 

forhandlinger og til at strejke; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1b.  opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at sætte kampen mod 

ulighed, fattigdom og social udstødelse i 

centrum for sine politikker; gentager sin 

opfordring til Kommissionen til at 

forpligte sig på en økonomisk model, der 

fokuserer på skabelse af arbejdspladser 

med rettigheder i stedet for at samle 

rigdom til aktionærerne, og til et tilsagn 

om at styrke de offentlige tjenesteydelser i 

stedet for at privatisere dem, hvilket 

overfører velstand fra den offentlige til 

den private sektor og svækker 

arbejdstagernes rettigheder; understreger, 

at yderligere foranstaltninger er påkrævet, 

herunder to initiativer, for det første: en 

social investeringsplan til støtte af sociale 

politikker på medlemsstatsplan, som 

fremmer og støtter gratis og lige adgang 

til offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet 

i medlemsstaterne, herunder adgang til 

domstolsprøvelse, uddannelse, 

sundhedspleje og anstændige boliger og 

pasning af børn og ældre, og for det 

andet: et forslag til en integreret strategi 

for fattigdomsbekæmpelse, herunder 

oprettelse af en mindsteindkomstordning 

på medlemsstatsniveau, som garanterer 

en vis procentdel - minimum 60 % - af 
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den gennemsnitlige indkomst i den 

pågældende medlemsstat som et vigtigt 

skridt til udryddelse af fattigdom; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1c. understreger vigtigheden af 

politiske initiativer, der fremmer kvinders 

rettigheder og ligestilling mellem 

kønnene; noterer sig pakken om balance 

mellem arbejds- og privatliv, der 

indeholder forslag til nye eller højere 

minimumsstandarder for forældreorlov, 

fædreorlov og plejeorlov; insisterer 

imidlertid på, at initiativerne svarer til 

Parlamentets holdning til direktivet om 

barselsorlov, og at den garanterede 

minimumsperiode for barselsorlov med 

fuld løn forøges fra 14 til 20 uger, og at 

der indføres en obligatorisk ret til betalt 

fædreorlov; glæder sig over forslaget om 

at gøre forældreorlov til en individuel ret 

for forældre; mener, at der bør træffes 

særlige foranstaltninger i alle 

medlemsstater for at forbedre balancen 

mellem arbejds- og privatliv for kvinder 

og mænd, og at der er behov for 

foranstaltninger for at øge længden af 

forældreorloven, som bør være 100 % 

betalt, og for endelig at bevæge sig i 

retning af et mere lige ordning for 

forældreorlov; 

Or. en 



 

AM\1130173DA.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 6 

Ændringsforslag  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1d.  understreger behovet for at 

erstatte disse politikker med en pagt for 

beskæftigelse og vækst, der omfatter nye 

økonomiske, sociale og miljømæssige 

politikker til fordel for befolkningen og 

arbejdstagerne, navnlig ved at fremme 

miljømæssigt bæredygtig inklusiv vækst, 

kvalitet og sikkerhed i ansættelsen og 

social og regional samhørighed; 

understreger, at medlemsstaterne under 

denne nye samarbejdsramme skal 

genvinde evnen til at vælge den 

økonomiske politik, som bedst modsvarer 

deres respektive behov, samtidig med at 

beslutningsprocessen på EU-plan skal 

sikre demokratisk ansvarlighed og 

gennemsigtighed med inddragelse af 

Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter og sikre fuld respekt for de 

beslutninger, der træffes på 

medlemsstatsniveau, som bør afspejle en 

bred dialog med alle berørte parter; 

opfordrer Kommissionen til at indlede en 

debat mellem medlemsstaterne og EU's 

institutioner om, hvordan dette kan 

opnås; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 e (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1e. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til omgående at evaluere 

og drøfte processen med oprettelse af 

bankunionen, som er udemokratisk og 

ubalanceret, og som hidtil har beskyttet 

bankernes og ikke indskydernes 

interesser; mener, at bankunionen har 

svækket medlemsstaternes evne til at styre 

deres banksystemer yderligere og 

endvidere har medvirket til at fremme og i 

sidste ende har ført til flere fusioner og 

overtagelser i banksektoren i flere 

medlemsstater; mener derfor, at 

bankunionen har fungeret som et politisk 

redskab til at gennemtvinge en 

centralisering og koncentrationen af 

kapital; er af den opfattelse, at oprettelsen 

af et paneuropæisk oligopol i 

banksektoren både er et vigtigt mål for og 

en konsekvens af bankunionen, som ikke 

løser problemet med institutioner, som er 

for store til at krakke, men snarere 

forværrer dette, og at den ikke tjener 

befolkningens interesser og er meget langt 

fra en effektiv beskyttelse af indskyderne; 

mener derfor, at den eneste måde, man 

kan løse problemet med institutioner, som 

er for store til at krakke, og 

indskyderbeskyttelse og sikre et 
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banksystem, der tjener befolkningens 

interesser og landenes udviklingsbehov, er 

at ophæve bankunionen og fremme den 

offentlige kontrol med og decentralisering 

af bank- og finanssektoren; understreger 

det presserende behov for at tage 

initiativer og beskytte europæiske 

indskydere i lav- og 

mellemindkomstgrupper mod fremtidige 

systemkriser; 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 f (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1f. insisterer på, at Kommissionen og 

medlemsstaterne udviser reel politisk vilje 

til at beskatte dem, der sidder på 

rigdommen; beklager den utilstrækkelige 

respons, skatteskandalerne har affødt i 

EU; forfægter pligten til at offentliggøre 

afgørelser i skattespørgsmål, landeopdelt 

rapportering og registre over egentligt 

ejerskab for at sikre gennemsigtighed og 

kontrol; slår til lyd for ophævelsen af 

offshorecentre og andre skattely i og uden 

for EU, en effektiv regulering af dem, der 

faciliterer og medvirker til 

offshoreordninger, samarbejde om 

ophævelse af bankhemmeligheden i 

skattemæssig henseende, fremme af 

samarbejde i forbindelse med 

forebyggelse og bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge og skattesvig, 

afstraffelse af spekulative transaktioner 

gennem skattepolitiske tiltag og sikring af, 

at overskud beskattes der, hvor de 

økonomiske aktiviteter finder sted, hvor 

de ansatte faktisk arbejder, og hvor 

værdien skabes; opfordrer til, at der 

afholdes et internationalt topmøde inden 

for rammerne af De Forenede Nationer 
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med henblik på at fastlægge en køreplan 

og en fælles handlingsplan for at sætte en 

stopper for skattely og skattedumping; 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 g (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1g. understreger, at EU ud over en 

demokratisk og retfærdig 

samarbejdsramme og en reel søjle for 

sociale rettigheder har behov for en 

holistisk og retfærdig økonomisk 

udvikling og en investeringsstrategi, der 

tager hensyn til befolkningens interesser 

og de enkelte medlemsstaters behov og 

særlige forhold; opfordrer Kommissionen 

til at iværksætte en plan for offentlige 

investeringer, som virkelig har til formål 

at skabe fuld beskæftigelse og en 

bæredygtig, energieffektiv 

lavemissionsøkonomi, som specifikt er 

rettet mod lande og regioner med stor 

arbejdsløshed og fattigdom samt de 

produktive sektorer, som er afgørende for 

hver enkelt lands udviklingsstrategier; 

opfordrer til fremme af offentlige 

projekter, der støtter lokale myndigheder, 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, kooperativer 

og almennyttige virksomheder, og som 

øger deres produktivitet, begrænser 

virkningerne af de store selskabers 

dominerende stilling på markedet og 

sikrer en sund økonomisk udvikling og 

social samhørighed i EU, samt til at EU's 
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midler styrkes og orienteres i den retning; 

Or. en 
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Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 h (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1h. beklager den svigtende ambition 

med hensyn til bindende mål, som 

Kommissionen hidtil har udvist; beklager, 

at der i klimapolitikken insisteres på en 

markedsorienteret strategi, der klart har 

vist sig at være ineffektiv og 

uhensigtsmæssig (kulstofmarked, 

fleksibilitetsinstrumenter, osv.); opfordrer 

til et grundlæggende skift væk fra en 

markedsbaseret tilgang til en normativ 

tilgang i overensstemmelse med princippet 

om "fælles, men differentieret ansvar"; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gå videre end 

rammerne for Parisaftalen; er overbevist 

om, at EU skal øge sin indsats og sætte 

klimaet og miljøet øverst på dagsordenen; 

opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at indarbejde 

klimapolitikken og høje miljøstandarder i 

alle relevante politikker; opfordrer 

indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre 

gennemførelsen af Paris-forpligtelserne 

og de supplerende mål på trods af alle 

deres mangler og uoverensstemmelser; 
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