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Изменение 5
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0162/2019
Мариан Харкин
Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани 
със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
(2018/2120(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че общият 
брой на хората, изложени на риск от 
бедност или социално изключване 
(ИРБИ), възлиза на 22,5% и докато това 
е под равнищата отпреди кризата, 
водещата цел на стратегията „Европа 
2020“ за намаляване на ИРБИ с 20 
милиона души все още далеч не е 
постигната; като има предвид, че 
процентът на ИРБИ при децата 
продължава да намалява, но все още е 
неприемливо висок; като има предвид, 
че процентът на ИРБИ при децата на 
самотни родители е два пъти по-голям 
от средния общо при децата; като има 
предвид, че високите равнища на 
неравенство водят до понижаване на 
икономическите резултати и на 
потенциала за устойчив растеж;

Й. като има предвид, че общият 
брой на хората, изложени на риск от 
бедност или социално изключване 
(ИРБИ), възлиза на 22,5% и докато това 
е под равнищата отпреди кризата, 
водещата цел на стратегията „Европа 
2020“ за намаляване на ИРБИ с 20 
милиона души все още далеч не е 
постигната; като има предвид, че през 
2007 г. над 100 милиона души вече са 
били изложени на риск от бедност 
или социално изключване; като има 
предвид, че процентът на ИРБИ при 
децата продължава да намалява, но все 
още е неприемливо висок; като има 
предвид, че процентът на ИРБИ при 
децата на самотни родители е два пъти 
по-голям от средния общо при децата; 
като има предвид, че високите равнища 
на неравенство водят до понижаване на 
икономическите резултати и на 
потенциала за устойчив растеж;
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Изменение 6
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0162/2019
Мариан Харкин
Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани 
със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
(2018/2120(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че ЕС продължава да 
страда от структурни проблеми, които 
трябва да бъдат разрешени; признава, че 
мерките за строги икономии не са 
подходящи за осигуряване на устойчиви 
решения на тези проблеми; подчертава 
важната необходимост от стимулиране 
на вътрешното търсене чрез 
насърчаване на публичните и частните 
инвестиции, както и на социално и 
икономически балансирани структурни 
реформи, които намаляват 
неравенството и насърчават 
качествените и приобщаващите работни 
места, устойчивия растеж и социалните 
инвестиции, както и отговорната 
бюджетна консолидация, като по този 
начин се допринесе за гарантиране на 
благоприятна посока към по-голямо 
сближаване и среда с възходяща насока 
на социалната конвергенция за 
предприятията и обществените услуги с 
цел създаване на повече качествени 
работни места, като същевременно се 
търси баланс между социалното и 
икономическото измерение; подчертава, 
че тези приоритети ще бъдат постигнати 
само ако инвестициите в човешки 
капитал са с приоритетно значение като 

18. отбелязва, че ЕС продължава да 
страда от структурни проблеми, които 
трябва да бъдат разрешени; признава, че 
мерките за строги икономии не са 
подходящи за осигуряване на устойчиви 
решения на тези проблеми; във връзка с 
това призовава инвестициите в 
качествени работни места, социална 
закрила и социално приобщаване да 
бъдат изключени от изчисляването 
на дефицита в контекста на Пакта 
за стабилност и растеж; подчертава 
важната необходимост от стимулиране 
на вътрешното търсене чрез 
насърчаване на публичните и частните 
инвестиции, както и на социално и 
икономически балансирани структурни 
реформи, които намаляват 
неравенството и насърчават 
качествените и приобщаващите работни 
места, устойчивия растеж и социалните 
инвестиции, както и отговорната 
бюджетна консолидация, като по този 
начин се допринесе за гарантиране на 
благоприятна посока към по-голямо 
сближаване и среда с възходяща насока 
на социалната конвергенция за 
предприятията и обществените услуги с 
цел създаване на повече качествени 
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обща стратегия; работни места, като същевременно се 
търси баланс между социалното и 
икономическото измерение; подчертава, 
че тези приоритети ще бъдат постигнати 
само ако инвестициите в човешки 
капитал са с приоритетно значение като 
обща стратегия;
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Изменение 7
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0162/2019
Мариан Харкин
Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани 
със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
(2018/2120(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. призовава Комисията и всички 
държави членки да инициират и/или да 
засилят регулирането на новите форми 
на труд; в този контекст изразява 
загриженост относно обхващането на 
работниците с нетипична форма на 
заетост и самостоятелно заетите лица, 
които често нямат пълен достъп до 
системата за социална закрила; 
призовава Комисията и държавите 
членки да разработят и насърчават 
мерки с доказана ефективност за 
намаляване на недекларирания труд, с 
което да се даде възможност да се 
признават трудовите права на 
работещите у дома и полагащите грижи, 
както и да се подобряват условията на 
труд;

21. призовава Комисията и всички 
държави членки да инициират и/или да 
засилят регулирането на новите форми 
на труд; в този контекст изразява 
загриженост относно обхващането на 
работниците с нетипична форма на 
заетост и самостоятелно заетите лица, 
които често нямат пълен достъп до 
системата за социална закрила; 
призовава Комисията и държавите 
членки да разработят и насърчават 
мерки с доказана ефективност за 
намаляване на недекларирания труд, с 
което да се даде възможност да се 
признават трудовите права на 
работещите у дома и полагащите грижи, 
както и да се подобряват условията на 
труд; призовава държавите членки и 
Комисията да забранят договорите 
без задължения за определен брой 
часове;
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