
 

AM\1171853DA.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 33 

Ændringsforslag  33 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. understreger det presserende behov 

for at fjerne de resterende, uberettigede 

hindringer for det indre marked med 

henblik på at opnå konkrete og hurtige 

resultater i form af vækst, innovation, 

jobskabelse, forbrugervalgmuligheder og 

nye forretningsmodeller; 

3. understreger det presserende behov 

for at rette op på de uligheder, der består i 

og mellem medlemsstaterne, og som 

skyldes stadig mere underbydende 

forringelser af sociale rettigheder og 

selskabsbeskatning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  34 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. erkender imidlertid, at 

liberaliseringen og privatiseringen af 

offentlige tjenesteydelser har øget 

ulighederne i medlemsstaterne og 

undergravet tilliden til både de nationale 

regeringer og til Unionen som sådan, og 

opfordrer på denne baggrund til en mere 

fleksibel politik, der skal gøre det muligt 

for medlemsstaterne at omgøre tidligere 

afgørelser om liberalisering og 

privatisering af disse tjenesteydelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  8a. understreger samtidig, at når den 

frie bevægelighed for personer eller 

tjenesteydelser fører til en forvridning af 

det nationale arbejdsmarked, bør 

medlemsstaterne have ret til at træffe 

midlertidige foranstaltninger med henblik 

på at imødegå disse forvridninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  36 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. påpeger, at det indre marked i 

stigende grad er under pres fra nationale 

regler, der er i strid med de principper, 

som markedet hviler på, navnlig regler på 

nationalt plan der påvirker den frie 

bevægelighed for varer og tjenesteydelser; 

erkender, at uberettigede og 

uforholdsmæssige nationale 

foranstaltninger samt ukoordinerede 

foranstaltninger kan bringe det indre 

markeds enhed og effektivitet i fare; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1171853DA.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Am. 37 

Ændringsforslag  37 

Dennis de Jong, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, ALDE 

Pakken om det indre marked 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 19 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

19. anmoder Det Europæiske Råd om 

at forpligte sig på et nyt forsæt om at 

fuldføre det indre marked inden 2025, 

herunder en ny, bindende tidsplan for 

tiltagene, som de europæiske ledere gjorde 

i 1985; er imidlertid meget bekymret over, 

at flere lovforslag er fuldstændig blokeret i 

Rådet, som ikke har været i stand til at tage 

stilling til dem; opfordrer Rådet til at 

bringe denne situation til ophør, da den er 

til skade for både vores borgere og 

virksomheder; 

19. anmoder Det Europæiske Råd om 

at forpligte sig på at reformere og fuldføre 

det indre marked inden 2025, herunder en 

ny, bindende tidsplan for tiltagene, som de 

europæiske ledere gjorde i 1985; er 

imidlertid meget bekymret over, at flere 

lovforslag er fuldstændig blokeret i Rådet, 

som ikke har været i stand til at tage 

stilling til dem; opfordrer Rådet til at 

bringe denne situation til ophør, da den er 

til skade for både vores borgere og 

virksomheder; 

Or. en 

 

 


