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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

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

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

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat de uiterst 

ongelijke economische ontwikkeling en 

schuldenlast, de hoge werkloosheid, de 

verslechterende sociale en arbeidsrechten, 

en de toenemende sociaal-economische 

ongelijkheden om een beleidsomslag 

vragen, wég van het huidige EU-beleid 

naar beleid op nationaal en EU-niveau 

dat de lidstaten sterkt bij hun streven naar 

welvaart voor iedereen, een billijke 

verdeling van de rijkdom, duurzame 

economische groei, volledige 

werkgelegenheid, werkzekerheid en 

sociale bescherming, kwalitatief 

hoogwaardige, universele en kosteloze 

openbare dienstverlening, ecologisch 

welzijn dankzij een gezond natuurlijk 

milieu, investeringen in onderwijs en 

infrastructuur, een waardig leven voor 

ouderen, en betaalbare huisvesting, 

energie en communicatie; overwegende 

dat er op het niveau van zowel de Unie als 

de lidstaten alomvattende 

beleidsmaatregelen nodig zijn ter 

bestrijding van armoede, sociale 

uitsluiting en inkomensongelijkheid, in 

het bijzonder door middel van 

herverdelingsmaatregelen en op nieuwe 
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banen gerichte overheidsinvesteringen; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  A ter. overwegende dat het 

democratische tekort is toegenomen als 

gevolg van de beleidskeuzes van de EU, 

en dat veel burgers de indruk hebben dat 

zij niet worden vertegenwoordigd door de 

instellingen; overwegende dat dit een 

groot probleem is, waaraan alleen maar 

iets kan worden gedaan middels meer 

transparantie en openheid en verdediging 

van de waarden mensenrechten en 

democratie, met inbegrip van een sterkere 

participatie van de burgers, vrede, 

verdraagzaamheid, vooruitgang, 

solidariteit en samenwerking tussen 

volkeren; 

  

 Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 3 

Amendement  3 

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

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

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. dringt aan op de uitvoering van 

concrete voorstellen om het recht op 

collectieve onderhandelingen te 

waarborgen en te bevorderen als een 

cruciaal instrument voor het beschermen 

en vergroten van rechten, en op een 

toezegging van de Commissie om het 

beginsel van "gelijke beloning voor gelijk 

werk op dezelfde plek" voor alle 

werknemers te versterken, en in dit 

verband alle collectieve overeenkomsten 

te erkennen, ook die in verband met 

gedetacheerde werknemers; betreurt ten 

zeerste elke poging ter ondermijning van 

collectieve acties, met inbegrip van het 

recht op vakbondslidmaatschap, 

collectieve onderhandelingen en staking; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 4 

Amendement  4 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter.  dringt er bij de Commissie op aan 

de bestrijding van ongelijkheid, armoede 

en sociale uitsluiting een centrale plaats 

in haar beleid te geven; roept de 

Commissie er nogmaals toe op een 

economisch model na te streven dat is 

toegespitst op het scheppen van banen met 

rechten in plaats van het vergaren van 

rijkdom voor aandeelhouders, en zich in 

te spannen voor het versterken van 

overheidsdiensten in plaats van 

privatisering, waardoor rijkdom van de 

openbare naar de particuliere sector 

wordt overgeheveld en 

werknemersrechten worden verzwakt; 

benadrukt dat verdere stappen nodig zijn, 

waaronder twee initiatieven: een sociaal 

investeringsplan ter ondersteuning van 

sociaal beleid op het niveau van de 

lidstaten ter bevordering en 

ondersteuning van vrije en gelijke 

toegang tot hoogwaardige openbare 

diensten in de lidstaten, met inbegrip van 

toegang tot justitie, onderwijs, 

gezondheidszorg en fatsoenlijke 

huisvesting en opvang voor kleine 

kinderen en ouderen, en ten tweede: een 

geïntegreerde 
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armoedebestrijdingsstrategie voorstellen, 

met inbegrip van de invoering van een 

minimuminkomensregeling, op het niveau 

van de lidstaten, in het kader waarvan een 

percentage (minstens 60 %) van het 

gemiddelde inkomen in de lidstaten in 

kwestie gegarandeerd moet zijn, als een 

belangrijke stap in de richting van de 

eliminatie van armoede; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 5 

Amendement  5 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. benadrukt het belang van 

beleidsinitiatieven ter bevordering van 

vrouwenrechten en gendergelijkheid; 

neemt kennis van het pakket inzake het 

combineren van werk en privéleven, dat 

voorstellen voor nieuwe of hogere 

minimumnormen inzake 

ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en 

zorgverlof omvat; dringt er echter op aan 

dat de initiatieven aansluiten bij het 

standpunt van het Parlement inzake de 

richtlijn moederschapsverlof door de 

gewaarborgde minimumduur van betaald 

moederschapsverlof van 14 tot 20 weken 

te verlengen en een gegarandeerd recht 

op betaald vaderschapsverlof te 

introduceren; is ingenomen met het 

voorstel dat ouderschapsverlof een 

individueel recht voor ouders wordt; is 

van mening dat er in alle lidstaten 

specifieke maatregelen moeten worden 

getroffen om het evenwicht tussen werk 

en privéleven voor vrouwen en mannen te 

verbeteren, en dat de duur van 

ouderschapsverlof, dat volledig betaald 

moet zijn, verlengd moet worden om 

uiteindelijk te komen tot een billijker 
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systeem van ouderschapsverlof; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 6 

Amendement  6 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 quinquies.  benadrukt dat dit beleid 

moet worden vervangen door een 

werkgelegenheids- en groeipact dat een 

nieuwe reeks economische, sociale en 

milieubeleidsmaatregelen ten gunste van 

de bevolking en werknemers omvat, 

namelijk door het bevorderen van 

ecologisch duurzame inclusieve groei, 

hoogwaardige en zekere werkgelegenheid 

en sociale en regionale cohesie; 

onderstreept dat de lidstaten in dit nieuwe 

samenwerkingskader opnieuw in staat 

moeten worden gesteld zelf te beslissen 

over het economische beleid dat het meest 

op hun eigen specifieke situatie is 

afgestemd, terwijl het 

besluitvormingsproces op EU-niveau 

democratische verantwoordingsplicht en 

transparantie moet waarborgen ten 

aanzien van het Europees Parlement en 

de nationale parlementen, met volledige 

inachtneming van de besluiten die op het 

niveau van de lidstaten zijn genomen en 

die moeten getuigen van een uitgebreide 

dialoog met alle belanghebbenden; 

verzoekt de Commissie met klem een 

debat tussen de lidstaten en de EU-

instellingen op gang te brengen over de 
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manier waarop dit kan worden 

verwezenlijkt; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 7 

Amendement  7 

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

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 sexies. dringt er bij de Commissie 

op aan het ondemocratische en 

onevenwichtige proces van de 

bankenunie, dat tot dusver de belangen 

van de banken en niet die van de 

spaarders heeft beschermd, dringend te 

beoordelen en te bespreken; is van 

mening dat de bankenunie het vermogen 

van de lidstaten om controle uit te oefenen 

over hun bankwezen verder heeft 

verzwakt en bovendien heeft gediend om 

een aantal fusies en overnames in het 

bankwezen van verschillende lidstaten te 

bevorderen en uiteindelijk tot stand te 

brengen; meent dan ook dat de 

bankenunie als een politiek instrument 

heeft gefungeerd om een proces van 

kapitaalcentralisatie en -concentratie door 

te drukken; de totstandkoming van een 

pan-Europees bankoligopolie is eigenlijk 

zowel een hoofddoel als een gevolg van de 

bankenunie, biedt geen oplossing voor het 

probleem van instellingen die te groot zijn 

om failliet te gaan, maar maakt het alleen 

maar groter, dient de belangen van de 

bevolking niet en biedt spaarders lang niet 

daadwerkelijk zekerheid; is dan ook van 

mening dat de enige manier om het 
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probleem van instellingen die te groot zijn 

om failliet te gaan, en de 

spaardersgarantie aan te pakken en te 

komen tot een bankwezen dat de belangen 

van de bevolking en de 

ontwikkelingsbehoeften van landen dient, 

erin bestaat de bankenunie te herroepen 

en overheidstoezicht op en decentralisatie 

van de banksector en de financiële sector 

te bevorderen; wijst erop dat het dringend 

nodig is initiatieven te nemen en 

spaarders met een laag of middeninkomen 

in Europa te beschermen tegen 

toekomstige systeemcrises; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 8 

Amendement  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

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

Eleonora Forenza 

 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 septies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 septies. vraagt de Commissie en de 

lidstaten daadwerkelijke politieke 

vastberadenheid aan de dag te leggen bij 

het belasten van vermogens; betreurt het 

dat de EU zo slap op de 

belastingschandalen heeft gereageerd; 

vindt dat tax rulings, landenspecifieke 

rapportages en registers van feitelijke 

eigendom openbaar moeten worden 

gemaakt, teneinde tot meer transparantie 

en toezicht te komen; pleit voor de 

afschaffing van offshoreconstructies en 

andere belastingparadijzen binnen en 

buiten de EU, doeltreffende regelgeving 

betreffende degenen die 

offshoreconstructies mogelijk maken en 

bevorderen, en samenwerking met het oog 

het opheffen van het bankgeheim voor 

belastingdoeleinden, alsook het 

voorkomen en aanpakken van 

witwaspraktijken en belastingfraude, en 

het bestraffen van speculatieve 

transacties, in de vorm van 

belastingbeleidmaatregelen die erop 

gericht zijn dat winsten worden belast 

waar de economische activiteiten 
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plaatsvinden, waar de werknemers 

daadwerkelijk werken en waar de waarde 

wordt gegenereerd; vraagt om in het 

kader van de Verenigde Naties een 

internationale top te houden met het oog 

op de opstelling van een stappenplan en 

een gemeenschappelijk actieplan ter 

bestrijding van belastingparadijzen en 

fiscale dumping; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 9 

Amendement  9 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 octies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 octies. onderstreept dat de EU, 

behalve een democratisch en rechtvaardig 

samenwerkingskader en een echte pijler 

van sociale rechten, een holistische en 

eerlijke economische ontwikkeling en een 

investeringsstrategie nodig heeft waarin 

rekening wordt gehouden met de 

belangen van de bevolking en de 

behoeften en specifieke kenmerken van 

elke lidstaat; verzoekt de Commissie een 

plan voor overheidsinvesteringen te 

lanceren dat er daadwerkelijk op gericht 

is volledige werkgelegenheid en een 

duurzame, energie-efficiënte, 

koolstofarme economie tot stand te 

brengen, met bijzondere aandacht voor 

landen en regio's met een hoge 

werkloosheid en veel armoede, en voor de 

productieve sectoren die voor de 

ontwikkelingsstrategieën van elk land van 

vitaal belang zijn; roept op tot de 

bevordering van openbare projecten en 

steun voor lokale overheden, micro-, 

kleine en middelgrote ondernemingen, 

coöperaties en non-profitbedrijven, het 

stimuleren van hun productiviteit, het 

beperken van het effect van 
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machtsposities van grote concerns, het 

bewerkstelligen van gezonde economische 

ontwikkeling en sociale cohesie in de EU, 

en de versterking van EU-middelen en de 

oriëntering ervan in die richting; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 10 

Amendement  10 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ECR, ALDE 

Prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 

2018 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 nonies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 nonies. vindt het jammer dat de 

Commissie zich ten aanzien van het 

onderwerp "bindende doelstellingen" tot 

nu toe zo weinig ambitieus heeft getoond; 

betreurt dat het beleid inzake 

klimaatverandering blijft vasthangen aan 

een marktgerichte benadering, die 

duidelijk ondoeltreffend en 

onverantwoord is gebleken 

(koolstofmarkt, flexibiliteitsinstrumenten 

enz.); roept op om te breken met de 

marktgerichte benadering en over te gaan 

tot een normatieve aanpak, volgens het 

beginsel van "gezamenlijke, doch 

verschillende, verantwoordelijkheden"; 

roept de Commissie en de lidstaten op om 

verder te gaan dan het kader van de 

Overeenkomst van Parijs; is ervan 

overtuigd dat de EU haar inspanningen 

moet opdrijven en klimaat en milieu een 

topprioriteit moet maken; roept de 

Commissie en de lidstaten daarom op om 

in alle relevante beleidsmaatregelen 

klimaatverandering te integreren en 

strenge milieunormen op te nemen; roept 

de Commissie en de lidstaten op om te 

zorgen voor de uitvoering van de beloften 
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van Parijs en de aanvullende 

doelstellingen, ondanks alle inherente 

tekortkomingen en tegenstellingen; 

1Or. en 

 

 


