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Ændringsforslag  50 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. understreger, at Europa er nødt til 

at arbejde langt bedre sammen for skabe 

grundlaget for en fælles fremtidig 

velstand; mener, at EU har behov for en 

konkret strategi for bæredygtig vækst, 

bæredygtig finansiering, 

konkurrenceevne, arbejdspladser af høj 

kvalitet og gennemførelsen af målene for 

bæredygtig udvikling i hele EU senest i 

2030 samt opfyldelse af vores forpligtelser 

i henhold til Parisaftalen; minder om, at 

gennemførelsen af en europæisk strategi 

for bæredygtig udvikling betyder, at 

reguleringsmæssige standarder skal være 

ajourførte, og relevante finansielle 

instrumenter skal være på plads; 

Or. en 
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Ændringsforslag  51 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 68 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  68a. beklager meddelelsen fra USA's 

præsident om, at USA ikke vil indfri sine 

forpligtelser i henhold til Parisaftalen; 

gentager sin kraftige støtte til 

gennemførelsen af denne historiske 

aftale, som er af afgørende betydning for 

at begrænse miljøkatastrofer og forebygge 

uoprettelige skader på jordens klima; 

bifalder på det kraftigste, at partnere i 

hele verden også har bekræftet deres 

fortsatte forpligtelser i henhold til 

klimaaftalen i Paris; 

Or. en 
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Ændringsforslag  52 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 68 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  68b. opfordrer Kommissionen til at 

evaluere overensstemmelsen og 

sammenhængen mellem de nuværende 

EU-politikker i relation til målene fra 

Parisaftalen; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at forberede en 

dekarboniseringsstrategi for midten af 

århundredet, der stemmer overens med de 

mål, der er opstillet i Parisaftalen, 

herunder foreløbige milepæle til at sikre 

omkostningseffektiv opnåelse af EU's 

klimaambitioner; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå 

foranstaltninger til en ordnet overgang til 

en kulstoffattig økonomi med henblik på 

at afbøde de systemiske økonomiske risici, 

der er forbundet med kulstofrige 

finansielle aktiver; 

Or. en 
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Ændringsforslag  53 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 68 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  68c. finder det afgørende at nedbringe 

emissionerne i transportsektoren; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at afslutte sin allerede forsinkede 

gennemgang af lovgivningen om CO2-

emissioner fra personbiler og varevogne 

og til at fremsætte ambitiøse 

lovgivningsforslag med et gennemsnitligt 

emissionsmål for bilparken i 2025 og et 

mandat vedrørende 

nulemissionskøretøjer, som pålægger en 

trinvis stigning i andelen af 

nulemissionskøretøjer i den samlede 

bilpark med henblik på at udfase nye 

CO2-afgivende biler inden 2035; 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

et forslag til teknologineutrale euro 7-

emissionsgrænser gældende fra 2025 for 

alle biler og varevogne, der markedsføres 

i Unionen, med henblik på at forbedre 

luftkvaliteten i Unionen og overholde 

Unionens grænseværdier for luftkvalitet 

og nå de niveauer, der anbefales af WHO; 

Or. en 
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Ændringsforslag  54 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 34 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  34a. understreger behovet for 

yderligere at forbedre 

markedsovervågningen for produkter i 

EU og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at træffe 

foranstaltninger med henblik på at 

overvinde det dødvande, som 

produktsikkerheds- og 

markedsovervågningspakken befinder sig 

i, navnlig for at nå et rimeligt kompromis 

om den obligatoriske angivelse af et 

produkts oprindelse ("made in"); 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  28a. opfordrer Kommissionen til at se 

videre end det digitale indre marked og 

arbejde hen imod en fuldt udbygget digital 

union med ambitiøse lovgivningsmæssige 

mål og de nødvendige finansielle midler; 

ønsker at se digitaliseringens muligheder 

omsat til konkrete fordele for alle 

europæere, herunder i de mest afsides 

beliggende landdistrikter, bl.a. gennem 

relevant brug af offentlige indkøb og øget 

brug af e-forvaltning i offentlige tjenester 

såsom uddannelse, sundhed og 

administrative procedurer for borgere og 

SMV'er; understreger, at den 

igangværende digitale omstilling bør 

resultere i et mere retfærdigt og mere 

inklusivt og dynamisk samfund, hvor 

individets rettigheder beskyttes; 

Or. en 
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Ændringsforslag  56 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 28 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  28b. forventer, at Kommissionen følger 

op på midtvejsevalueringen af strategien 

for et digitalt indre marked med konkrete 

lovgivningsforslag med henblik på at 

skabe et klart retsgrundlag for aktiviteter, 

der formidles gennem digitale platforme, 

herunder for så vidt angår professionelle 

og ikke-professionelle udbydere af 

tjenesteydelser, ansvarsordninger, 

forbrugerrettigheder og beskyttelse af 

mindreårige, arbejdstagerrettigheder, 

ophavsrettigheder, konkurrence og 

beskatning; 

Or. en 



 

AM\1130181DA.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. 57 

Ændringsforslag  57 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3b. fremhæver, at tilstrækkelige 

offentlige og private investeringer på 

nationalt og europæisk plan er af 

afgørende betydning for en troværdig 

europæisk strategi for bæredygtig 

udvikling, der lukker det eksisterende 

investeringsunderskud; understreger, at 

mennesker i høj grad bekymrer sig om 

økonomiske muligheder og forhøjelse af 

levestandarden, og at de ville få glæde af 

en større samlet indsat fra 

medlemsstaterne og EU-institutionerne 

sammen gennem økonomiske politikker, 

der støtter hurtigere skabelse af 

kvalitetsbeskæftigelse, styrker 

befolkningens uddannelse og færdigheder 

og opretholder sociale serviceydelser af 

høj kvalitet, der sætter folk i stand til at 

deltage fuldt ud i det økonomiske og 

sociale liv; opfordrer derfor 

Kommissionen til at fastlægge en 

europæisk strategi for større offentlige og 

private investeringer, der er direkte 

forbundet med 2030-målene for 

bæredygtig udvikling og Parisaftalen; 

opfordrer til, at der fremsættes 

lovgivningsforslag med henblik på at 

integrere miljømæssige, sociale og 

forvaltningsmæssige kriterier i 

indberetningspligter og 
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beslutningstagning med henblik på at 

tilskynde investorerne til at flytte deres 

støtte over mod bæredygtige og 

langsigtede projekter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  58 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 46 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  46a. bekræfter på ny, at bekæmpelse af 

skatteunddragelse og skatteundgåelse er 

en vigtig europæisk prioritet for at øge 

retfærdigheden i samfundet og genskabe 

tilstrækkelig kapacitet til offentlige 

investeringer; mener, at det er afgørende, 

at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt 

når til enighed om krav til obligatorisk 

offentlig landeopdelt rapportering fra 

multinationale virksomheder, som bygger 

på Kommissionens forslag1; understreger 

betydningen af at gøre fremskridt hen 

imod et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag baseret på 

Kommissionens to forslag2; påpeger, at 

offentlige registre over egentligt ejerskab 

er afgørende elementer, der skal opnås i 

de igangværende forhandlinger om 

direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge (2015/849)3; opfordrer 

Kommissionen til at oprette sin egen 

uafhængige liste over 

højrisikojurisdiktioner, hvis 

foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til 

at bekæmpe hvidvaskning af penge og 

finansiering af terrorisme; anmoder om, 

at Kommissionen hurtigst muligt 

forelægger en EU-sortliste over skattely, 

der omfatter hårde og automatiske 

sanktioner mod lande og jurisdiktioner, 
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der er opført på listen; 

_____________ 

1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så 

vidt angår offentliggørelse af 

selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder 

og filialer, (COM(2016)0198) – 2016/0107 (COD). 

2Forslag til Rådets direktiv om et fælles 

selskabsskattegrundlag, (COM(2016)0685) – 

2016/0337 (CNS), og forslag til Rådets direktiv om 

et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, 

(COM(2016)0683) – 2016/0336 (CNS). 

3EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73. 

Or. en 
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Ændringsforslag  59 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 49 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  49a. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte ambitiøse forslag om 

europæiske tilsynsmyndigheder med 

henblik på at gøre fremskridt hen imod et 

fælles EU's tilsyn med 

kapitalmarkedsunionen; påpeger, at dette 

navnligt forudsætter, at Den Europæiske 

Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndigheds beføjelser 

udvides, og at Det Europæiske Udvalg for 

Systemiske Risici får en større rolle; 

understreger, at kapitalmarkedsunionen 

bør bidrage til udviklingen af bæredygtig 

finansiering til bæredygtige langsigtede 

investeringer; 

Or. en 

 

 


