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Ændringsforslag  31 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 o (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2o. understreger, at en fælles indsats 

er nødvendig for at løse borgernes 

problemer og imødegå udfordringerne i 

forbindelse med bæredygtig udvikling af 

vores samfund, såsom bekæmpelse af 

fattigdom, arbejdsløshed og social 

udelukkelse, sikre og forbedre sociale 

standarder og miljøstandarder, offentlig 

service af god kvalitet for alle, sikring af 

prisoverkommelig energiforsyning, 

transport og kommunikation, fremme af 

ligestilling og høje standarder i 

uddannelse, sikring af retsstatsprincippet 

og borgernes demokratiske deltagelse i 

politiske beslutningsprocesser, 

imødegåelse af klimaændringer, fremme 

af fair handel, bekæmpelse af 

skatteunddragelse og omfordeling af 

velstanden fra de fattige til de rige og 

bidrag til en fredelig og fair løsning af 

internationale konflikter og internationalt 

samarbejde på basis af de internationale 

bestemmelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza 

g 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 p (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2p. tror, at samhørighedspolitikken er 

det mest synlige, håndgribelige og 

kvantificerbare udtryk for europæisk 

solidaritet og retfærdighed og har 

medvirket til at afbøde de negative 

virkninger af globaliseringen såvel som af 

den nylige krise i EU; understreger, at 

solidaritetsprincippet er af central værdi 

og en grundlæggende faktor for social 

samhørighed i EU; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til for 

perioden efter 2020 at forsvare en stærk 

samhørighedspolitik baseret på tilskud og 

dens centrale mål i form af miljømæssig, 

social, økonomisk og territorial 

samhørighed for alle regioner, både med 

en bymæssig og en landlig dimension og 

kraftig fokus på europæisk territorialt 

samarbejde; fastholder, at alle den 

nuværende periodes budgetbevillinger for 

alle kategorier af regioner i det mindste 

skal opretholdes, med et stærkt 

engagement til fordel for 

partnerskabsprincippet; afviser på det 

kraftigste makroøkonomiske betingelser; 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

lovgivningsforslag til 

samhørighedspolitikken efter 2020 og den 
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næste FFR i begyndelsen af 2018 for at 

muliggøre en gnidningsløs 

lovgivningsproces på EU-plan samt give 

medlemsstaterne og regionerne 

tilstrækkelig tid til at tilpasse sig og 

gennemføre politiske ændringer;  

Or. en 
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Ændringsforslag  33 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 q (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2q. er dybt bekymrede over, at 

investeringer i uddannelse mellem 2010 

og 2014 faldt med 2,5 % i EU som helhed; 

opfordrer Kommissionen til at sikre 

fjernelsen af hindringer for ansøgere til 

uddannelses- og kulturprogrammer som 

f.eks. Erasmus+ og Et Kreativt Europa, 

navnlig for studerende med lavere 

indkomst, personer med handicap, elever 

fra fjerntliggende regioner og de 

deltagere, der er berørt af Brexit; 

beklager, at uddannelsesstøtten erstattes 

af garantiordningen for studielån, og 

opfordrer Kommissionen til at 

genoverveje dette forslag; 

Or. en 
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Ændringsforslag  34 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 r (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2r. opfordrer kommissionen til som en 

prioritet at forsvare den europæiske 

sociale model, der foreskriver lighed for 

loven for alle, herunder kvinder, LGBTI-

personer og handicappede, med hensyn til 

statsfinansieret børnepasning, 

sundhedspleje, uddannelse og ældrepleje 

som en rettighed;  

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

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

Spinelli 

g 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 s (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2s. insisterer på behovet for at styrke 

det repræsentative og deltagelsesbaserede 

demokrati med særlig plads til 

menneskers deltagelse ud over valg, som 

giver et mangfoldigt civilsamfund 

mulighed for at trives; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at tage 

borgernes deltagelse alvorligt i dens 

forskellige demokratiske udtryk og til at 

respektere eventuelle yderligere 

folkeafstemninger om EU-spørgsmål; slår 

til lyd for menneskers umistelige ret til at 

debattere og give udtryk for deres ønsker; 

afviser i den forbindelse argumentet om 

uundgåelighed; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  36 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

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

Spinelli 

g 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 t (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2t. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge et forslag til en revision af det 

europæiske borgerinitiativ baseret på 

konklusionerne i Europa-Parlamentets 

kommende gennemførelsesbetænkning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 u (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2u. understreger, at vand er et 

offentligt gode, ikke en vare; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå lovgivning, 

der gennemfører retten til vand og sanitet 

som anerkendt af De Forenede Nationer 

og fremmer tilvejebringelse af vand og 

sanitet som en væsentlig offentlig service 

for alle; efterlyser EU-lovgivning, der 

udelukker vandforsyning og sanitet fra 

privatisering og liberalisering, og som 

kræver, at regeringer sikrer og forsyner 

alle borgere med tilstrækkelige mængder 

af rent drikkevand samt sanitet; opfordrer 

EU til at øge sine bestræbelser på at opnå 

universel adgang til vand og sanitet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  38 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 v (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2v. foreslår med henblik på at udrydde 

energifattigdom i Europa, at der indføres 

en ret til energi for alle borgere i EU-

lovgivning, der forbyder, at sårbare 

forbrugere frakobles i vanskelige tider; 

opfordrer til en standsning af 

udfasningen af regulerede priser i 

energisektoren for private husholdninger 

og går ind for sociale takster for sårbare 

kunder; opfordrer til, at en ambitiøs andel 

af de offentlige investeringer i energi går 

til foranstaltninger, der er rettet mod 

lavindkomsthusholdninger, og som sikrer 

disse husholdninger imod øgede udgifter 

til bolig eller regninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  39 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 y (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2y. slår til lyd for en EU-politik, der 

fuldt ud gennemfører artikel 35 i EU's 

charter om grundlæggende rettigheder, 

hvori det er fastlagt, at enhver har ret til 

at få adgang til forebyggende 

sundhedsydelser og til at modtage 

lægehjælp på de betingelser, der er fastsat 

ved medlemsstaternes lovgivning og 

praksis; fordømmer det faktum, at de 

offentlige sundhedsplejesystemer som et 

resultat af stramningsforanstaltninger har 

lidt alvorlig skade i EU-medlemsstaterne, 

især i Grækenland; understreger, at 

privatiseringen af sundhedsinstitutioner 

har ført til skabelse af et sundhedssystem 

delt i to klasser, der gør sundhed til 

genstand for kapitalinteresser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, 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 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. opfordrer EU og medlemsstaterne 

til konkret at garantere retten til en 

passende bolig ved at sikre adgang til 

overkommelige boliger af god kvalitet af 

passende størrelse for alle, og til at 

forebygge og reducere hjemløshed med 

henblik på en gradvis fjernelse heraf; 

opfordrer EU og medlemsstaterne 

indtrængende til at gennemføre 

lovgivning og/eller andre 

foranstaltninger, som er nødvendige for at 

sikre, at adgangen til sociale boliger eller 

en passende bolig gives til personer i nød, 

herunder naturligvis hjemløse og familier, 

og at sårbare grupper og fattige 

husholdninger er tilstrækkelig beskyttet 

mod udsættelse eller får stillet en 

passende alternativ bolig til rådighed; 

opfordrer til, at tilgængeligheden af 

boliger kombineres med relevante sociale 

tjenester til støtte for den sociale og 

økonomiske inklusion; opfordrer til 

effektive foranstaltninger for at hjælpe 

unge med lave indkomster med at etablere 

deres egne husholdninger; fremhæver 

investeringer i energieffektive sociale 

boliger som noget, der gavner både 

jobskabelsen, miljøet, nedbringelsen af 
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energifattigdom og sikring af sociale 

rettigheder; opfordrer til større brug af 

relevante europæiske finansielle 

instrumenter til at støtte byfornyelse og 

prismæssigt overkommelige, 

lettilgængelige og energieffektive 

boligudbud og at fremme udviklingen af 

sociale boliger i områder, hvor de er 

underudviklede; opfordrer til, at alle 

former for kriminalisering af fattigdom, 

som f.eks. foranstaltninger, der på 

uretfærdig vis straffer hjemløshed eller 

andre former for materielle afsavn, 

afskaffes; 

Or. en 

 

 


