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Amendamentul 1 
Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Fabio De Masi, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 
Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 
2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. constată că măsurile neoliberale, așa-
zise de austeritate, care au fost întărite în 
special în cadrul așa-ziselor programe 
naționale de reformă, în cadrul 
guvernanței economice și al semestrului 
european, contribuie la adâncirea crizei 
sociale și economice într-un număr de 
țări cu economii mai fragile, îngreunând 
din ce în ce mai mult viața familiilor 
aparținând clasei muncitoare, în special a 
femeilor și a copiilor, care sunt 
principalele victime ale creșterii sărăciei, 
ale șomajului și ale muncii precare și 
prost plătite; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Fabio De Masi, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 
Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 
2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 47 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 
  47a. subliniază că măsurile de 

consolidare a securității prin eliminarea 
treptată a formelor de angajare precare și 
a relațiilor contractuale atipice aferente 
acestor forme nesigure de angajare ar 
trebui să fie promovate cu fermitate de 
către statele membre, pentru a limita și a 
reduce formele de angajare atipice; 
subliniază că orice încălcare ar trebui 
sancționată și că statele membre trebuie 
să introducă o combinație de contracte de 
muncă sigure și fiabile, politici active și 
integrative pe piața muncii, formare 
profesională continuă și sisteme de 
securitate sociale de calitate pentru a 
asigura o tranziție profesională sigură; 
aceste măsuri ar trebui însoțite de 
drepturi clare pentru șomeri, care să 
beneficieze de beneficii corespunzătoare 
și măsuri adaptate care să-i sprijine în 
găsirea unui loc de muncă de calitate sau 
a formării necesare pentru îmbunătățirea 
competențelor și calificărilor lor; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Martina Michels, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

Raport A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 
forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 

2014/2222(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 67 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  67a. subliniază faptul că, pentru a ieși 
mai puternică din criza economică, 
pentru a fi mai competitivă și mai 
convergentă, pentru a înregistra niveluri 
mai ridicate de creștere și pentru a proteja 
pe termen lung sistemele de asistență 
socială, Europa ar trebui să promoveze 
servicii publice de calitate, utilizând la 
maximum potențialul forței de muncă, 
pentru a garanta drepturile lucrătorilor și 
pentru a promova negocierea colectivă și 
un sistem public și universal de securitate 
socială; 

Or. en 


