
 

AM\1130175NL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 21 

Amendement  21 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 sexies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 sexies. is van mening dat de crisis 

van en binnen de EU is voortgekomen uit 

het kader dat is ingevoerd met het 

Verdrag van Lissabon en de eerdere 

verdragen en dat met het huidige kader 

niets aan deze situatie kan worden 

gedaan; onderstreept dat de 

omkeerbaarheid mogelijk moet worden 

gemaakt van de verdragen die de 

integratie reguleren, met name het 

Verdrag van Lissabon, met het oog op de 

intrekking ervan, samen met de 

intrekking van het begrotingspact en het 

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 

bestuur in de economische en monetaire 

Unie, het "sixpack" en het "twopack"; 

vraagt de samenroeping van een 

intergouvernementele conferentie door de 

Europese Raad om de omkeerbaarheid en 

intrekking van de verdragen aan te 

pakken; beschouwt het een must dat de 

lidstaten opnieuw in staat worden gesteld 

zelf te beslissen over het economisch 

beleid dat het meest geëigend is voor hun 

eigen specifieke situatie; 

Or. en 
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Amendement  22 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 septies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 septies. benadrukt dat de 

schuldenlast in een aantal EU-landen tot 

de hoogste ter wereld blijft behoren; 

vraagt de Commissie en de lidstaten 

derhalve een proces op te starten en te 

ondersteunen om de bedragen, de 

termijnen en de intrestvoeten van de 

overheidsschuld opnieuw uit te 

onderhandelen en de speculatieve en 

onrechtmatige elementen ervan in de 

landen met de hoogste schulden te 

annuleren, zodat de terugbetaling gelijke 

tred houdt met de sociaal-economische 

ontwikkeling; merkt op dat het 

economisch herstel van de lidstaten 

zonder schuldverlichting onmogelijk is; 

Or. en 
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Amendement  23 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 octies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 octies. dringt aan op de 

vaststelling van een noodplan om de 

economie te ondersteunen van landen 

waar de trojka tussenbeide is gekomen, 

waarbij financiële middelen ter 

beschikking worden gesteld en wordt 

voorzien in de nodige uitzonderingen op 

de werking van de interne markt en 

gemeenschappelijk beleid; 

Or. en 
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Amendement  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, 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 2 nonies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 nonies. vraagt dat voor de landen 

die het handhaven van de euro 

onhoudbaar achten specifieke 

steunprogramma's opgezet worden, 

waarin in een passende vergoeding voor 

de veroorzaakte verliezen wordt voorzien, 

in het kader van een via 

onderhandelingen tot stand gekomen 

afschaffing van de gemeenschappelijke 

munt voor de landen die dit wensen; 

Or. en 
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Amendement  25 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 decies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 decies. is van oordeel dat de 

wetgeving inzake de bankunie alleen de 

belangen dient van het grootkapitaal in de 

EU en niet strookt met fundamentele 

democratische beginselen; pleit voor 

intrekking van de wetgeving inzake de 

bankunie en wijst op de noodzaak van 

democratische publieke controle op het 

bankstelsel; 

Or. en 
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Amendement  26 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 undecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 undecies. onderstreept het belang van 

het Solidariteitsfonds van de Europese 

Unie (SFEU) om te reageren op grote 

natuurrampen, rekening houdend met de 

meest recente gebeurtenissen, en met 

name de aardbevingen in Italië en 

Griekenland en de bosbranden in 

Portugal en Spanje, die een dramatische 

en grote impact hebben gehad op de 

bevolking in buitengewoon achtergestelde 

regio's, en neemt kennis van de 

voorgestelde verhoging van de 

vastleggings- en betalingskredieten voor 

het SFEU; verzoekt de Commissie om een 

verdere verhoging van dit fonds en een 

aanpassing van de regels, zodat het 

soepeler en sneller kan worden ingezet, 

ten behoeve van een ruimer scala van 

rampen met grote gevolgen, teneinde de 

tijd tussen de ramp en de beschikbaarheid 

van de middelen in te korten; vraagt de 

communautaire aanpak van 

rampenpreventie te versterken, en een 

passend financieel kader voor preventie in 

te stellen, dat gemobiliseerd kan worden 

voor acties om risicovolle situaties te 

corrigeren; 
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Or. en 
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Amendement  27 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 duodecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 duodecies. betreurt ten zeerste het 

voorstel voor een Europese sociale pijler 

en de discussienota over de sociale 

dimensie van Europa, die misleidend en 

vaag zijn en waarmee men de aandacht 

wil afleiden van het soberheidsbeleid, dat 

heeft bijgedragen tot de ernstige 

economische crisis in de EU en heeft 

geleid tot precaire arbeidsomstandigheden 

en ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen; veroordeelt het recente voorstel 

voor een interinstitutionele afkondiging 

van de Europese sociale pijler, waarmee 

men geharmoniseerde lage normen van 

sociale rechten op Europees niveau wil 

invoeren die de arbeids- en sociale 

rechten van werknemers verzwakt, om te 

proberen de uitbuiting en verarming van 

de bevolking nog groter te maken en 

tegelijk asociale en ondemocratische 

instrumenten als het kader voor 

economische governance, het Europees 

semester en het fiscaal pact te 

legitimeren; stelt dat een reëel sociaal 

beleid alleen kan worden gerealiseerd 

door een ander Europa, één dat het 

soberheidskader en het beleid dat gericht 

is op concurrentievermogen, 
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liberalisering en deregulering van de 

arbeidsmarkt, loslaat, omdat dit de sociale 

en arbeidsrechten in de lidstaten 

ondermijnt en de lonen blokkeert;  

Or. en 
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Amendement  28 

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

Nikolaos Chountis, 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 2 terdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 terdecies. veroordeelt de toegenomen 

stappen in de richting van de 

militarisering van de EU; verwerpt de 

Europese veiligheidsstrategie en het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) en het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB); eist dat de 

samenwerking tussen de EU en de NAVO 

wordt stopgezet en verwerpt het huidige 

uitbreidingsbeleid van de NAVO; dringt 

erop aan dat alle buitenlandse militaire 

bases in Europa worden opgeheven; 

Or. en 
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Amendement  29 

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

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

Barbara Spinelli 

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 2 quaterdecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 quaterdecies. uit scherpe kritiek 

op het feit dat het door de Commissie 

ingediende voorstel voor een Europese 

sociale pijler louter een handboek sociale 

etiquette is dat niet zal leiden tot de 

omslag die de EU dringend nodig heeft 

om de humanitaire, sociale en 

economische crisis te keren; benadrukt 

dat wettelijke sociale zekerheid en zekere 

arbeidscontracten van onbepaalde duur 

het onbetwiste juridische model moeten 

zijn dat in de toekomstige sociale Unie 

wordt nagestreefd, in tegenstelling tot de 

flexibele scenario's die in de discussienota 

over de sociale dimensie van Europa 

worden geschetst; meent dat de 

substantiële sociale beleidsmaatregelen 

voor alle inwoners van de EU moeten 

voortvloeien uit een echte sociale pijler, 

die afdwingbare minimale sociale rechten 

op het niveau van de Unie bevat die 

duidelijk voorrang krijgen op andere 

beleidsdoelstellingen, en die tegelijkertijd 

het recht van de lidstaten beschermt om 

hogere sociale normen te hanteren; meent 

dat de toekomstige sociale Unie moet 

breken met het bezuinigings- en 
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mededingingskader, liberalisering en 

deregulering van de arbeidsmarkt, en 

voorrang moet geven aan zo sterk 

mogelijke sociale en arbeidsrechten op het 

niveau van de EU en de lidstaten, met 

inbegrip van het recht op toegang tot een 

universele sociale zekerheid voor allen, 

het recht op een armoedebestendig 

minimuminkomen voor iedereen, het 

stakingsrecht en het recht op hoge lonen 

op basis van sectorale collectieve 

overeenkomsten voor alle werknemers als 

de norm voor behoorlijk werk; vraagt om, 

als een eerste stap in deze richting, een 

protocol inzake sociale vooruitgang in de 

verdragen op te nemen dat ervoor zorgt 

dat sociale rechten voorgaan op 

internemarkt- en begrotingsregels; 

Or. en 
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Amendement  30 

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

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

Barbara Spinelli 

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 2 quindecies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 quindecies. benadrukt dat het herziene 

Europees Sociaal Handvest en het 

aanvullend protocol betreffende een 

systeem voor collectieve klachten de basis 

moeten vormen voor een minimumnorm 

voor de bescherming van fundamentele 

sociale rechten in de lidstaten en op 

niveau van de Unie, en als startpunt 

moeten dienen voor de dringend vereiste 

sociale en economische opwaartse 

convergentie tussen mensen, regio's en 

lidstaten; verzoekt de Commissie te 

onderzoeken welke stappen moeten 

worden genomen om de Unie te laten 

toetreden tot het herziene handvest en 

hiervoor een tijdsschema voor te stellen; 

benadrukt dat de lidstaten steeds het 

onaantastbare recht hebben om hogere 

sociale normen toe te passen; 

Or. en 

 

 


