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Ændringsforslag  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 e (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2e. 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; understreger 

behovet for at fastslå, at de traktater, der 

regulerer integrationen, kan kaldes 

tilbage, hvilket navnlig gælder med 

henblik på en ophævelse af 

Lissabontraktaten samt 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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Ændringsforslag  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 f (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2f. understreger, at gældsniveauet i en 

række EU-lande stadig er blandt de 

højeste i verden; anmoder derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne om at 

indlede og støtte en 

genforhandlingsproces vedrørende den 

offentlige gæld (for så vidt angår beløb, 

løbetid og rentesatser), og om annullering 

af dens spekulative og illegitime elementer 

i de mest forgældede lande med henblik 

på at bringe gældsbetjeningsbyrden i 

overensstemmelse med den økonomiske 

og sociale udvikling; bemærker, at uden 

gældslettelse er den økonomiske 

genopretning af medlemsstaterne umulig; 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 g (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2g. opfordrer til, at der udarbejdes 

nødplaner til støtte for økonomien i de 

lande, hvor trojkaen har interveneret, som 

stiller finansielle ressourcer til rådighed 

og tillader de nødvendige undtagelser fra 

det indre markeds funktionsmåde og fra 

de fælles politikker; 

Or. en 



 

AM\1130175DA.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. 24 

Ændringsforslag  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 h (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2h. opfordrer til, at der oprettes 

specifikke støtteprogrammer for lande, 

som er af den opfattelse, at deres faste 

tilknytning til euroen er blevet uholdbar 

og uudholdelig, og til at lægge op til en 

passende kompensation for de tab, som 

forvoldes inden for rammerne af en 

forhandlet udtræden af den fælles valuta i 

de lande, der søger at gøre dette; 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 i (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2i. 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 
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Ændringsforslag  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 j (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2j. henviser til de seneste 

begivenheder, navnlig jordskælvene i 

Italien og Grækenland og brandene i 

Portugal og Spanien, som har haft en 

markant og betydelig indvirkning på 

menneskers liv i særligt ugunstigt stillede 

regioner, og fremhæver betydningen af 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 

(EUSF) med hensyn til at reagere på 

større naturkatastrofer og noterer sig den 

foreslåede forhøjelse af forpligtelses- og 

betalingsbevillingerne til EUSF; 

opfordrer Kommissionen til at garantere 

en yderligere forhøjelse af denne fond og 

at tilpasse lovgivningen for at gøre en 

mobilisering af fonden mere fleksibel og 

rettidig for at dække en bredere vifte af 

katastrofer med stor indvirkning og til at 

reducere den tid, der går mellem 

katastrofen og tilrådighedsstillelse af 

midlerne; opfordrer til, at 

fællesskabstilgangen til 

katastrofeforebyggelse bliver styrket med 

indførelsen af en passende finansiel 

ramme for forebyggelse, der kan 

mobiliseres af foranstaltninger med det 

formål at rette op på situationer, der 

indebærer en risiko; 
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Ændringsforslag  27 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 k (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2k. beklager dybt, at den foreslåede 

europæiske søjle for sociale rettigheder og 

arbejdsdokumentet om Europas sociale 

dimension er vildledende, upræcise og 

søger at bortlede opmærksomheden fra de 

sparepolitikker, som bidrog til at 

fremkalde den alvorlige økonomiske krise 

i EU, og som udmøntede sig i usikre 

ansættelsesforhold og ulighed mellem 

kvinder og mænd; fordømmer den senest 

forelagte interinstitutionelle erklæring om 

den europæiske søjle for sociale 

rettigheder, som tager sigte på at 

fastlægge harmoniserede, lave standarder 

for sociale rettigheder på europæisk plan 

og dermed svækker arbejdstagernes 

arbejdsmarkedsmæssige og sociale 

rettigheder, og som tager sigte på at øge 

udnyttelsen og forarmelsen af 

befolkningerne og samtidig søger at 

legitimere asociale og udemokratiske 

instrumenter som  f.eks. rammen for 

økonomisk styring, det europæiske 

semester og traktaten om stabilitet, 

samordning og styring;  fastslår, at 

virkelige sociale politikker kun kan opnås 

i et andet Europa, som løsriver sig fra 

sparepolitikken, 

konkurrenceevnepolitikkerne, 
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liberaliseringen og dereguleringen af 

arbejdsmarkedet, der virker 

undergravende på sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder i 

medlemsstaterne og trykker lønniveauet;  

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 l (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2l. fordømmer de voksende tiltag i 

retning af en militarisering af EU; 

forkaster EU's sikkerhedsstrategi og dens 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(FUSP) og fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP); kræver, at 

samarbejdet mellem EU og NATO bringes 

til ophør, og forkaster NATO's 

nuværende ekspansionspolitik; kræver, at 

alle udenlandske militærbaser i Europa 

nedlægges; 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 m (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2m. kritiserer på det kraftigste det 

forslag om en europæisk søjle for sociale 

rettigheder, som Kommissionen har 

fremsat, da det alene er en håndbog i takt 

og tone, der vil ikke skabe det 

paradigmeskift, som EU har så stort 

behov for, for at vende den menneskelige, 

sociale og økonomiske krise; 

understreger, at lovpligtige sociale 

sikringsordninger og sikre 

tidsubegrænsede arbejdskontrakter skal 

være den ubestridte juridiske model i en 

fremtidig social Union – i modsætning til 

de fleksible scenarier, der er beskrevet i 

arbejdsdokumentet om Europas sociale 

dimension; mener, at omfattende sociale 

politikker til gavn for alle mennesker i EU 

bør være baseret på en reel social søjle, 

som omfatter minimumskrav til 

grundlæggende sociale rettigheder på 

EU-plan, som kan håndhæves med klar 

forrang frem for andre politiske 

målsætninger, mens medlemsstaternes 

ubestridte ret til at anvende højere 

standarder nyder beskyttelse; kræver, at 

en fremtidig social Union bryder med 

sparepolitikken og konkurrencepolitikken 

og med liberaliseringen og 
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dereguleringen af arbejdsmarkedet og 

prioriterer de stærkest mulige sociale 

rettigheder og arbejdstagerrettigheder på 

EU-plan og medlemsstatsniveau, 

herunder retten til at få adgang til 

universel social sikring, retten til en 

fattigdomssikret minimumsindkomst for 

alle, strejkeretten og retten til høje 

lønninger baseret på sektorspecifikke 

kollektive overenskomster for alle 

arbejdstagere som norm for anstændigt 

arbejde; opfordrer til, at der som et første 

skridt i denne retning udarbejdes en 

protokol om sociale fremskridt, der 

indføjes i traktaterne og sikrer, at de 

sociale rettigheder får prioritet over alle 

andre regler for det indre marked og 

finanspolitiske regler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2n. understreger, at den reviderede 

europæiske socialpagt og 

tillægsprotokollen hertil om et system for 

kollektive klager bør danne grundlag for 

en minimumsstandard for beskyttelse af 

grundlæggende sociale rettigheder i 

medlemsstaterne og på EU-plan og også 

bør fungere som udgangspunkt for den 

hårdt tiltrængte sociale og økonomiske 

konvergens i opadgående retning mellem 

folk, regioner og medlemsstater; gentager 

sin opfordring til Kommissionen om at 

undersøge de nødvendige betingelser for 

Den Europæiske Unions tiltrædelse af 

den reviderede pagt og foreslå en tidsplan 

for dette mål; understreger, at 

medlemsstaterne altid har en umistelig ret 

til at anvende højere sociale standarder; 

Or. en 

 

 


