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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

 Pakken om det indre marked 

 

  

 

 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 g (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1g. understreger, at euroen i flere 

medlemsstater har medført en stigning i 

arbejdsløsheden, et fald i lønningerne, en 

forringelse af statens sociale funktioner, 

afvikling, forringelse af 

produktionskapaciteten, ekstern 

gældsættelse, stagnation og recession;  

 

 minder om, at der i disse medlemsstater 

over 20 år har været en gennemsnitlig 

vækst på mindre end 1 % om året og en 

afvigelse fra både det europæiske 

gennemsnit og det globale gennemsnit; 

bemærker, at dette har betydet og betyder 

økonomisk afhængighed og politisk 

underordnelsesforhold gennem 

mekanismer som det europæiske semester, 

økonomisk styring, finanspagten eller 

stabilitetspagten; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 h (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1h. opfordrer til oprettelse af et 

støtteprogram for de medlemsstater, der 

måtte ønske at forhandle om at træde ud 

af euroen, fordi deres medlemskab er 

blevet uholdbart og ubærligt; 

understreger, at et sådant program bør 

forudse tilstrækkelig kompensation for de 

sociale og økonomiske tab, der er lidt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 i (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1i. understreger, at bankunionen har 

svækket medlemsstaternes yderligere evne 

til at kontrollere deres banksystemer og 

har tilskyndet til og ført til forskellige 

fusioner og overtagelser i banksektoren i 

forskellige medlemsstater;  

 mener, at bankunionen således har 

fungeret som et politisk redskab til at 

gennemtvinge en centralisering og en 

koncentration af kapital, og at 

etableringen af et paneuropæisk 

bankoligopol er en af bankunionens 

alvorlige konsekvenser, som ikke løser 

problemet med "for store til at lade 

krakke", men snarere forstærker det;  

 beklager i denne forbindelse, at 

Kommissionen og ECB blander sig i 

medlemsstaternes finansielle systemer, 

navnlig med hensyn til forebyggelse af en 

nationalisering af banker eller større 

koncentration i industrien i retning af et 

paneuropæisk banksystem, og opfordrer 

til, at bankunionen inddrages; 

Or. en 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 j (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1j. bemærker, at 

kapitalmarkedsunionen blev lanceret som 

et initiativ til at tackle de 

finansieringsproblemer, som SMV'er står 

over for i banksektoren;  

 understreger ikke desto mindre, at det 

egentlige mål var at revitalisere 

kapitalmarkederne, hvis rentabilitet og 

tillid var betydeligt påvirket af 

finanskrisen; mener, at 

kapitalmarkedsunionen kun tjener de 

finansielle interesser ved at øge 

finansinvesteringen af medlemsstaternes 

økonomier og dermed øget rentabilitet for 

de finansielle markeder; opfordrer derfor 

til et øjeblikkeligt stop for arbejdet med at 

etablere en kapitalmarkedsunion; 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 k (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1k. understreger, at oprettelsen af et 

indre marked for finansielle 

tjenesteydelser i detailleddet vil have som 

væsentligste konsekvenser at intensivere 

kapitalbevægelserne, hvilket vil udløse 

problemer i den finansielle sektor samt 

likvidation af de mindre virksomheder, 

der opererer i sektoren, og den deraf 

følgende koncentration af kapital og 

velstand i de største finansielle koncerner 

på EU-plan, hvilket vil øge deres 

hegemoni og føre til tab af selvstændighed 

og suverænitet for medlemsstaterne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 l (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1l. afviser EU's indre energimarked 

og anmoder om tilbagekaldelse af Den 

Europæiske Energiunion, da den vil føre 

til yderligere liberalisering, 

monopolisering og privatisering;  

 

 opfordrer til offentlig kontrol med denne 

strategiske sektor, eftersom offentligt 

ejerskab og forvaltning af 

energiproduktion og -distribution er den 

bedste metode til at sikre miljømæssig og 

social bæredygtighed; gentager, at energi 

er et offentligt gode, og at adgangen til 

energi bør være en grundlæggende social 

rettighed; beklager, at Kommissionen har 

forsømt dette; 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 m (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1m. understreger, at de forskellige 

initiativer i transportsektoren, såsom det 

fælles europæiske luftrum, de forskellige 

jernbanepakker og den nylige 

mobilitetspakke, tilskynder til 

liberalisering og privatisering i 

transportsektoren samt en intensivering af 

udnyttelsen af arbejdstagere i 

transportsektoren; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 n (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1n. mener, at det digitale indre marked 

primært vil fremme liberaliseringen af det 

digitale marked ved at lade spørgsmålet 

om adgang til internettet være bestemt af 

virksomheder og ikke være rettet mod 

forsvaret af almene interesser, det 

offentlige domæne og fri adgang for 

offentligheden; 

Or. en 
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Ændringsforslag  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 o (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1o. fremhæver, at EU's 

statsstøtteregler udgør et angreb på selve 

demokratiet og åbner døre for markedets 

diktatur;  

 minder om, at de begrænsninger, der er 

pålagt statslig indgriben, er særligt 

skadelige for mindre udviklede regioner 

og forhindrer dem i at overvinde 

uoverensstemmelserne mellem dem og de 

mere udviklede regioner; 

Or. en 



 

AM\1171852DA.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 32 

Ændringsforslag  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. understreger, at den annoncerede 

pakke for det indre marked kun vil tjene 

de kapitalistiske mål om en yderligere 

uddybning af koncentrationen af velstand 

i hænderne på de mest magtfulde 

elementer og økonomiske grupper ved at 

insistere på at gøre deregulering, 

liberalisering og udnyttelse normen i 

medlemsstaternes økonomier og ved at 

indføre en fælles socioøkonomisk model 

for befolkningen og arbejdstagerne, der er 

i strid med deres interesser, rettigheder og 

legitime forhåbninger; 

Or. en 

 

 


