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Ændringsforslag  60 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 49 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  49b. opfordrer til en hurtig indsats for 

at fuldføre bankunionen med en fælles 

finanspolitisk bagstopper for Den Fælles 

Bankafviklingsfond, der er tilstrækkelig 

stor og nyder godt af en direkte kreditlinje 

fra den europæiske stabilitetsmekanisme, 

og med en europæisk 

indskudsforsikringsordning; opfordrer til, 

at der foretages en evaluering af den 

nuværende ramme for genopretning og 

afvikling; påpeger nødvendigheden af 

yderligere at mindske risici og ubalancer, 

der hovedsageligt skyldes en vedvarende 

mangel på vækst; opfordrer 

Kommissionen til hurtigt at fremsætte 

forslag om en europæisk strategi for 

udvikling af et velfungerende sekundært 

marked for misligholdte lån, herunder 

gennem definitionen af en europæisk plan 

for porteføljeadministrationsselskaber og 

den nødvendige finjustering af 

gennemførelsen af reglerne om 

statsstøtte; 

Or. en 
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Ændringsforslag  61 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5a. opfordrer til, at der etableres en 

finanspolitisk kapacitet for euroområdet 

sammen med en konvergenskodeks, 

samtidig med at Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer og de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

anvendes fuldt ud; gentager, at den 

finanspolitiske kapacitet for euroområdet 

bør sigte mod at fremme opadgående 

socioøkonomisk konvergens og afbøde 

økonomiske chok; understreger, at den 

finanspolitiske kapacitet for euroområdet 

skal integreres i EU's retlige rammer og 

være underlagt demokratisk kontrol; er 

enigt med Kommissionen i, at den 

finanspolitiske kapacitet for euroområdet 

bør være åben for lande uden for 

euroområdet, der ønsker at deltage deri; 

Or. en 
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Ændringsforslag  62 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. understreger, at den europæiske 

integrations sociale dimension ikke kan 

begrænses til spørgsmål vedrørende den 

frie bevægelighed; opfordrer til en 

stærkere fælles indsats for at forbedre 

arbejdsforholdene, reducere fattigdom og 

social ulighed og kønsulighed, levere 

uddannelse og erhvervsuddannelse af høj 

kvalitet for alle og fremskynde processen 

med opadgående konvergens i de 

økonomiske resultater og 

indkomstniveauer lande imellem samt 

styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed i EU; henviser til 

sin beslutning om den europæiske søjle 

for sociale rettigheder vedrørende 

detaljerede forslag til, hvordan et samlet 

EU27 bør opnå et mere socialt Europa; 

glæder sig over Kommissionens forslag 

om en fælles proklamation af 

principperne for den europæiske søjle for 

sociale rettigheder og bekræfter sin vilje 

til at samarbejde med Kommissionen og 

Rådet om udarbejdelsen af den fælles 

proklamation inden udgangen af 2017; 

Or. en 
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Ændringsforslag  63 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. opfordrer Kommissionen til at 

fremlægge lovgivningsforslag til konkrete 

EU-initiativer til forbedring af leve- og 

arbejdsvilkårene; understreger navnlig, at 

Kommissionen, i tilfælde af at 

arbejdsmarkedets parter ikke er parate til 

forhandlinger om revision af direktivet 

om den skriftlige erklæring 

(91/533/EØF)1, bør fremlægge et 

lovgivningsforslag til et rammedirektiv om 

anstændige arbejdsvilkår, der sikrer alle 

arbejdstagere adgang til en række vigtige 

arbejdsmarkedsmæssige og sociale 

rettigheder, også i den digitale økonomi; 

 

________________ 

1 EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32. 

Or. en 
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Ændringsforslag  64 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15b.  opfordrer til, at der iværksættes 

yderligere skridt i forbindelse med 

initiativet vedrørende adgang til social 

beskyttelse, der følger op på høringen af 

arbejdsmarkedets parter, med konkrete 

forslag til at sikre, at alle mennesker i alle 

former for arbejde optjener rettigheder til 

social sikring, herunder til tilstrækkelige 

pensioner; 

Or. en 
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Ændringsforslag  65 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15c. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at tage skridt til et 

initiativ til en børnegaranti med henblik 

på at mindske de skadelige konsekvenser 

af børnefattigdom ved at sikre, at ethvert 

barn, der er truet af fattigdom, har 

adgang til gratis sundhedspleje, gratis 

uddannelse, gratis barnepasning, 

ordentlige boligforhold og tilstrækkelig 

ernæring; 

Or. en 
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Ændringsforslag  66 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15d. minder om den afgørende 

betydning, som EU-lovgivningen om 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

har; minder Kommissionen om, at den 

tredje gruppe af stoffer under direktivet 

om kræftfremkaldende stoffer og 

mutagener (2004/37/EC)1 bør præciseres 

hurtigst muligt og direktivet udvides til at 

omfatte reproduktionstoksiske stoffer; 

 

________________ 

1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. 

Or. en 
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Ændringsforslag  67 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 e (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15e. understreger, at Kommissionen 

bør yde medlemsstaterne al den støtte, der 

er nødvendig, for at de fuldt ud kan 

gennemføre ungdomsgarantien, 

færdighedsgarantien og andre vitale 

investeringer i mennesker, herunder 

prismæssig overkommelig og tilgængelig 

førskoleundervisning og børnepasning af 

høj kvalitet samt plejeordninger for ældre 

og omsorgskrævende personer; opfordrer 

Kommissionen til at sikre tilstrækkelig 

finansiering til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indtil 

2020 og til at gøre sit yderste for at hjælpe 

medlemsstaterne til at anvende alle 

disponible midler fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde; opfordrer 

Kommissionen til at sikre ordningen bag 

Erasmus+ og til i væsentlig grad at øge 

finansieringen hertil; glæder sig over 

Kommissionens forslag om et europæisk 

solidaritetskorps, som sigter mod at 

anerkende og fremme anerkendelsen af 

unges frivillige arbejde og solidaritet på 

tværs af grænserne i hele EU; 

understreger imidlertid, at det er 

nødvendigt at revidere den foreslåede 

lovgivning for at sikre, at initiativet om et 

europæisk solidaritetskorps ikke får 

negativ indvirkning på andre eksisterende 
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programmer, såsom Erasmus+, og at 

frivilligt arbejde ikke systematisk vil blive 

anvendt til at erstatte lønnet arbejde; 

Or. en 
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Ændringsforslag  68 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 74 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  74a. understreger, at der er behov for 

yderligere skridt til at tilpasse EU's 

handelspolitik til målene for bæredygtig 

udvikling og klimaaftalen fra Paris og 

fremme retfærdig og reguleret global 

handel til gavn for alle mennesker i 

verden; opfordrer navnlig til: 

 • et lovgivningsforslag om 

obligatorisk fornøden omhu i forbindelse 

med globale værdikæder for at bekæmpe 

illoyal handelspraksis, sikre 

gennemsigtighed og sporbarhed og værne 

om menneskerettighederne, 

arbejdstagerrettigheder og miljømæssige 

rettigheder  

 • en vellykket og hurtig afslutning 

på forhandlingerne om en modernisering 

af EU's handelspolitiske 

beskyttelsesinstrumenter mod 

handelspraksisser og subvention, der 

anvendes af tredjelande, som forvrider 

konkurrencen 

 • en indsats fra Kommissionens side 

for at reducere den globale overkapacitet 

af stål inden for rammerne af et 

regelbaseret multilateralt handelssystem, 

herunder gennem relevant lovgivning 

mod dumping og subvention 
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 • yderligere skridt hen imod 

etableringen af et multilateralt 

investeringsretssystem til erstatning for 

private voldgiftsretter for tvistbilæggelse 

mellem investorer og stater  

 • forslag fra Kommissionen om en 

reform af den måde, hvorpå kapitler om 

"handel og bæredygtig udvikling" i 

handelsaftaler håndhæves; sanktioner for 

manglende overholdelse af bestemmelser 

om bæredygtig udvikling bør være muligt 

som en sidste udvej, når alle andre 

mekanismer for samarbejde og mægling 

er udtømt 

 • specifikke forslag fra 

Kommissionen, der bygger på oplægget 

om styring af globaliseringen, til at skabe 

levedygtige nye muligheder for 

europæere, som er blevet svigtet af den 

globale økonomiske konkurrence; disse 

forslag bør udgøre en del af EU's strategi 

for bæredygtig udvikling og omfatte 

ajourføring og styrkelse af instrumenter 

såsom Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen 

 • vedvarende pres på Rådet fra 

Kommissionens side for at offentliggøre 

forhandlingsmandaterne til 

handelsforhandlinger og mener, at disse 

bør offentliggøres som hovedregel, også 

tidligere vedtagne mandater; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

intensivere sine bestræbelser på at sikre 

gennemsigtighed over for den brede 

offentlighed ud over parlamentarikere, 

som skal underrettes fuldt ud om alle 

faser i aftalers livscyklus, og at 

understrege behovet for regelmæssige 

civilsamfundsdialoger med henblik på at 

genoprette tilliden til EU's handelspolitik; 

Or. en 
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Ændringsforslag  69 

Maria João Rodrigues 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ECR, ALDE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2018 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 74 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  74b. opfordrer Kommissionen til at 

forsætte forhandlingerne om 

afbalancerede og rimelige handelsaftaler, 

som tager behørigt højde for følsomme 

landbrugsprodukter, herunder solide 

tilsagn om arbejdsstandarder og 

skattemæssig gennemsigtighed, 

multilaterale miljøaftaler, bæredygtig 

udvikling, sundheds- og 

plantesundhedsmæssige standarder og 

andre normer for landbrugsprodukter og 

fødevarer; advarer om, at Parlamentet 

kun vil være i stand til at give sit samtykke 

til nye handelsaftaler, hvis ovennævnte 

bekymringer tages behørigt i betragtning; 

Or. en 

 

 


