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Ändringsförslag  1 

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

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

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Aa. Den ytterst ojämlika ekonomiska 

utvecklingen och skuldbördan, hög 

arbetslöshet, försämrade sociala 

rättigheter och arbetstagarrättigheter och 

stigande socioekonomiska ojämlikheter 

kräver en brytning med den politik som 

för närvarande bedrivs i EU och en 

övergång till åtgärder, både på nationell 

nivå och EU-nivå, i syfte att stärka 

medlemsstaternas insatser för att säkra 

välstånd för alla, en rättvis fördelning av 

välståndet, hållbar ekonomisk tillväxt, full 

sysselsättning, anställningstrygghet och 

social trygghet, kvalitet, universella och 

kostnadsfria offentliga tjänster, 

miljömässig välfärd i en hälsosam 

naturlig miljö, investeringar i utbildning 

och infrastruktur, ett värdigt liv för äldre 

och bostäder till överkomliga priser, 

energi och kommunikationer. 

Helhetsstrategier för att bekämpa 

fattigdom, social utestängning och 

inkomstskillnader, särskilt med hjälp av 

omfördelningspolitik, och 

sysselsättningsskapande offentliga 

investeringar är nödvändiga både på 

unions- och medlemsstatsnivå. 
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Ändringsförslag  2 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ab (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ab. Det demokratiska underskottet har 

ökat till följd av de politiska val som gjorts 

av EU, och många medborgare har en 

känsla av att de inte är representerade av 

institutionerna. Detta utgör ett enormt 

problem, som endast kan lösas genom 

ökad transparens och öppenhet och 

genom försvar av värden såsom 

mänskliga rättigheter och demokrati, 

däribland ett utökat 

medborgardeltagande, fred, tolerans, 

framsteg, solidaritet och samarbete 

mellan folken. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

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

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

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet uppmanar 

med kraft att konkreta förslag genomförs 

för att säkra och främja rätten till 

kollektivförhandlingar som ett centralt 

instrument för att skydda och främja 

rättigheter, och efterlyser ett åtagande 

från kommissionen om att stärka 

principen om lika lön för lika arbete på 

samma plats för alla arbetstagare och om 

att i detta sammanhang erkänna alla 

kollektivavtal, bland annat när det gäller 

utstationerade arbetstagare. Parlamentet 

beklagar djupt alla försök att 

underminera kollektiva åtgärder, 

inklusive rätten att organisera sig fackligt, 

rätten till kollektivförhandlingar och 

strejkrätten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att sätta kampen mot 

ojämlikhet, fattigdom och socialt 

utanförskap i centrum för sin politik. 

Parlamentet upprepar sin uppmaning till 

kommissionen att följa en ekonomisk 

modell som är inriktad på att skapa 

arbetstillfällen med rättigheter och inte på 

att berika aktieägare, och efterlyser ett 

åtagande om förstärkning av de offentliga 

tjänsterna i stället för privatisering, som 

överför tillgångar från den offentliga till 

den privata sektorn och försvagar 

arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 

betonar att ytterligare åtgärder krävs, 

inklusive två initiativ, nämligen: en plan 

för sociala investeringar för att stödja en 

socialpolitik på medlemsstatsnivå som 

främjar och stöder fri och lika tillgång till 

offentliga tjänster av hög kvalitet i 

medlemsstaterna, inbegripet tillträde till 

rättsväsendet, utbildning, hälso- och 

sjukvård och ett anständigt boende samt 

barn- och äldreomsorg, och för det andra 

ett förslag till en integrerad strategi för 

fattigdomsbekämpning, inklusive 

inrättandet av ett system för 

minimiinkomst på medlemsstatsnivå, för 

att garantera en viss andel av den 
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genomsnittliga inkomsten i de respektive 

medlemsstaterna, med ett riktmärke på 

minst 60 %, som ett viktigt steg mot 

fattigdomsutrotning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 1c. Europaparlamentet betonar vikten 

av initiativ som främjar kvinnors 

rättigheter och jämställdhet. Parlamentet 

tar del av paketet för balans mellan arbete 

och privatliv, som innehåller förslag till 

nya eller högre minimistandarder för 

föräldraledighet, pappaledighet och 

ledighet för vård av anhörig. Parlamentet 

insisterar dock på att initiativet ska följa 

parlamentets ståndpunkt om direktivet om 

mammaledighet genom att öka den minsta 

garanterade mammaledigheten med full 

lön från 14 till 20 veckor och införa rätten 

till betald pappaledighet. Parlamentet 

välkomnar förslaget att föräldraledighet 

ska vara en individuell rättighet för 

föräldrar. Parlamentet anser att särskilda 

åtgärder måste vidtas i alla medlemsstater 

för att förbättra balansen mellan arbete 

och privatliv för kvinnor och män, och att 

det krävs åtgärder för att öka längden på 

föräldraledighet med full lön och för att 

gå vidare i riktning mot ett mer rättvist 

föräldraledighetssystem. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1d (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 1d. Europaparlamentet betonar 

behovet av att ersätta dessa åtgärder med 

en sysselsättnings- och tillväxtpakt som 

inbegriper en ny uppsättning ekonomiska, 

sociala och miljömässiga strategier till 

förmån för befolkningen och 

arbetstagarna, dvs. genom att främja 

miljömässigt hållbar tillväxt för alla, 

högkvalitativa och säkra arbetstillfällen 

och social och regional sammanhållning. 

Parlamentet understryker att 

medlemsstaterna inom ramen för denna 

nya samarbetsram måste få tillbaka sin 

rätt att fatta beslut om de ekonomiska 

åtgärder som bäst tillgodoser deras 

respektive behov, samtidigt som 

beslutsprocessen på EU-nivå måste 

säkerställa demokratisk ansvarighet och 

transparens, vilket inbegriper 

Europaparlamentet, de nationella 

parlamenten och full respekt för de beslut 

som fattas på medlemsstatsnivå som bör 

återspegla en omfattande dialog med alla 

berörda parter. Parlamentet uppmanar 

bestämt kommissionen att inleda en debatt 

mellan medlemsstaterna och EU:s 

institutioner om hur detta kan uppnås. 
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Ändringsförslag  7 

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

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1e (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1e. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast utvärdera och 

diskutera bankunionen, som på grund av 

sin odemokratiska och obalanserade 

karaktär hittills har skyddat bankernas 

och inte insättarnas intressen. 

Parlamentet anser att bankunionen 

ytterligare har försvagat 

medlemsstaternas möjligheter att 

kontrollera sina banksystem, och att den 

dessutom har bidragit till att främja och i 

slutändan leda till flera fusioner och 

förvärv inom banksektorn i olika 

medlemsstater. Parlamentet anser därför 

att bankunionen har fungerat som ett 

politiskt verktyg för att tvinga fram en 

process för centralisering och 

koncentration av kapital. Parlamentet 

anser att inrättandet av ett 

Europaomfattande bankoligopol både är 

ett viktigt mål och en konsekvens av 

bankunionen, och att det inte behandlar 

problemet med institut som är ”för stora 

för att gå omkull”, utan snarare 

förstärker det, inte tjänar befolkningens 

intressen och inte på långa vägar 

behandlar insättarnas säkerhet på ett 

effektivt sätt. Parlamentet anser därför att 

det enda sättet att komma till rätta med 
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problemet med institut som är ”för stora 

för att tillåtas gå omkull” och insättarnas 

säkerhet, och för att säkerställa ett 

banksystem som finns till för att tjäna 

folkets intressen och ländernas 

utvecklingsbehov, är att upphäva 

bankunionen och främja offentlig 

kontroll och decentralisering av bank- 

och finanssektorn. Parlamentet 

framhåller det brådskande behovet av att 

ta initiativ och skydda låg- och 

medelinkomstinsättarna i Europa mot 

framtida systemkriser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

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

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

Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1f (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1f. Europaparlamentet insisterar på 

att kommissionen och medlemsstaterna 

måste visa verklig politisk beslutsamhet 

och beskatta de verkliga 

förmögenhetsinnehavarna. Parlamentet 

beklagar EU:s otillräckliga reaktion på 

skatteskandalerna. Parlamentet vill införa 

en skyldighet att offentliggöra 

skattebeslut, landspecifik rapportering 

och register över faktiskt ägande i syfte att 

säkerställa transparens och kontroll. 

Parlamentet förespråkar avskaffandet av 

offshore-skatteparadis och andra 

skatteparadis inom och utanför EU, en 

effektiv reglering av dem som möjliggör 

och som främjar offshore-system, 

upprätthållandet av samarbetet för att 

upphäva banksekretessen för 

skatteändamål, främjandet av 

samarbetsåtgärder för att förebygga och 

bekämpa penningtvätt och 

skattebedrägeri, bestraffning av 

spekulativa transaktioner via 

skattepolitiska åtgärder och 

säkerställandet av att vinster beskattas där 

den ekonomiska verksamheten äger rum, 

där de anställda faktiskt arbetar och där 

värdet skapas. Parlamentet kräver att ett 
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internationellt toppmöte anordnas inom 

ramen för FN i syfte att upprätta en 

färdplan och en gemensam handlingsplan 

för att avskaffa skatteparadis och 

skattedumpning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1g (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1g. Europaparlamentet understryker 

att vid sidan av en demokratisk och rättvis 

samarbetsram och en verklig pelare för 

sociala rättigheter, kräver EU en holistisk 

och rättvis ekonomisk utveckling och en 

investeringsstrategi som tar hänsyn till 

folkets intressen och varje medlemsstats 

behov och särdrag. Kommissionen 

uppmanas att utforma en offentlig 

investeringsplan som verkligen syftar till 

att skapa full sysselsättning och en 

hållbar, energieffektiv ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp, och som särskilt riktar 

sig till länder och regioner med hög 

arbetslöshet och fattigdom och till de 

produktiva sektorer som är väsentliga för 

varje lands utvecklingsstrategier. 

Parlamentet kräver att man främjar 

offentliga projekt och stöder lokala 

myndigheter, mikroföretag, små och 

medelstora företag, kooperativ och icke 

vinstdrivande verksamheter, i syfte att öka 

deras produktivitet, motverka effekterna 

av storföretagens dominerande 

marknadspositioner och säkerställa en 

sund ekonomisk utveckling och social 

sammanhållning i EU, samt att EU-

medlen utökas och ges denna inriktning. 
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Ändringsförslag  10 

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

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, ECR, ALDE 

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1h (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1h. Europaparlamentet beklagar den 

brist på ambition som kommissionen 

hittills visat när det gäller bindande mål. 

Parlamentet beklagar att man i 

klimatförändringspolitiken insisterar på 

marknadslösningar, vilka klart och tydligt 

har visat sig vara ineffektiva och 

missriktade (koldioxidmarknaden, 

flexibilitetsinstrumenten etc.). 

Parlamentet efterlyser en genomgripande 

omställning bort från marknadslösningar 

till en normativ strategi, i enlighet med 

principen om ”gemensamt men 

differentierat ansvar”. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att gå längre 

än ramen för Parisavtalet. Parlamentet är 

fast övertygat om att EU måste 

intensifiera sina insatser och sätta klimat 

och miljö först. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen och 

medlemsstaterna att integrera 

klimatförändringspolitiken och höga 

miljönormer i alla relevanta 

politikområden. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas vidare att 

säkerställa genomförandet av åtagandena 

i Parisdeklarationen och kompletterande 

mål, trots alla deras brister och 
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inkonsekvenser. 

1Or. en 

 

 


