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1.7.2015 A8-0205/48 

Изменение  48 

Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0205/2015 

Лаура Аджеа 

Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Предложение за решение 

Позоваване 1 a (ново) 

 

 

Проект на законодателна резолюция  Изменение 

 – като взе предвид доклада на 

комисията по заетост и социални 

въпроси (A7-0233/2010), 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

1.7.2015 A8-0205/49 

Изменение  49 

Неоклис Силикиотис, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0205/2015 

Лаура Аджеа 

Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Предложение за решение 

Съображение 6 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Всеки опит за въвеждане на 

гарантиран минимален доход следва 

да се гарантира на равнище, 

равностойно най-малко на 60 % от 

средния доход в съответните 

държави членки, както е посочено в 

резолюцията на Европейския 

парламент от 20 октомври 2010 г. 

относно ролята на минималния доход 

за борбата срещу бедността и 

насърчаването на общество, 

основаващо се на принципа на 

интеграцията в Европа.  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0205/50 

Изменение  50 

Неоклис Силикиотис, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0205/2015 

Лаура Аджеа 

Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Предложение за решение 

Приложение I – насока 7 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията  Изменение 

Следва да се осигури мобилност на 

работещите с цел използване на пълния 

потенциал на европейския пазар на 

труда, включително чрез подпомагане 

прехвърлянето на пенсионните права 

и признаването на професионалните 

квалификации. Държавите членки 

следва едновременно с това да не 

допускат нарушаване на 

съществуващите норми. 

Следва да се осигури мобилност на 

работещите като основно право и като 

истински свободен избор, който не е 

наложен от обусловената от 

бюджетни ограничения 

дерегулацията на пазара. 

Or. en 

 

 


