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Ändringsförslag 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0162/2019
Marian Harkin
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2120(INI))

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Det totala antalet människor som 
riskerar fattigdom eller social utestängning 
ligger på 22,5 %, och även om detta är 
lägre än före krisen så är man långt ifrån att 
uppnå det överordnade målet i Europa 
2020-strategin om att minska denna 
riskgrupp med 20 miljoner. Risken för 
fattigdom och social utestängning bland 
barn fortsätter också att minska, men är 
fortfarande oacceptabelt hög. Risken för 
fattigdom och social utestängning bland 
barn i hushåll med ensamstående föräldrar 
är dubbelt så hög som för barn i allmänhet. 
Stor ojämlikhet minskar ekonomins 
resultat och möjligheterna till hållbar 
tillväxt.

J. Det totala antalet människor som 
riskerar fattigdom eller social utestängning 
ligger på 22,5 %, och även om detta är 
lägre än före krisen så är man långt ifrån att 
uppnå det överordnade målet i Europa 
2020-strategin om att minska denna 
riskgrupp med 20 miljoner. Redan 2007 
riskerade över 100 miljoner människor 
fattigdom eller social utestängning. 
Risken för fattigdom och social 
utestängning bland barn fortsätter också att 
minska, men är fortfarande oacceptabelt 
hög. Risken för fattigdom och social 
utestängning bland barn i hushåll med 
ensamstående föräldrar är dubbelt så hög 
som för barn i allmänhet. Stor ojämlikhet 
minskar ekonomins resultat och 
möjligheterna till hållbar tillväxt.
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Ändringsförslag 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0162/2019
Marian Harkin
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2120(INI))

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att EU 
fortsätter att dras med strukturella problem 
som måste åtgärdas. Parlamentet menar att 
åtstramningsåtgärder inte utgör några 
varaktiga lösningar på dessa problem. 
Parlamentet understryker det avgörande 
behovet av att öka den inhemska 
efterfrågan genom att främja offentliga och 
privata investeringar och arbeta för socialt 
och ekonomiskt balanserade 
strukturreformer som minskar ojämlikheten 
och främjar inkluderande arbetstillfällen av 
god kvalitet, hållbar tillväxt och sociala 
investeringar samt ansvarsfull 
budgetkonsolidering, såsom ett bidrag till 
säkerställandet av en gynnsam väg mot 
ökad sammanhållning och en uppåtgående 
social konvergensmiljö för både företag 
och offentliga verk och inrättningar, så att 
vi samtidigt får både fler arbetstillfällen av 
god kvalitet och balans mellan den sociala 
och den ekonomiska dimensionen. 
Parlamentet betonar att dessa prioriteringar 
endast kan uppnås om investeringen i 
humankapital prioriteras som en gemensam 
strategi.

18. Europaparlamentet noterar att EU 
fortsätter att dras med strukturella problem 
som måste åtgärdas. Parlamentet menar att 
åtstramningsåtgärder inte utgör några 
varaktiga lösningar på dessa problem. 
Parlamentet efterlyser här att 
investeringar i arbetstillfällen av hög 
kvalitet samt i socialskydd och social 
inkludering inte ska tas med i 
beräkningen av underskott inom ramen 
för stabilitets- och tillväxtpakten. 
Parlamentet understryker det avgörande 
behovet av att öka den inhemska 
efterfrågan genom att främja offentliga och 
privata investeringar och arbeta för socialt 
och ekonomiskt balanserade 
strukturreformer som minskar ojämlikheten 
och främjar inkluderande arbetstillfällen av 
god kvalitet, hållbar tillväxt och sociala 
investeringar samt ansvarsfull 
budgetkonsolidering, såsom ett bidrag till 
säkerställandet av en gynnsam väg mot 
ökad sammanhållning och en uppåtgående 
social konvergensmiljö för både företag 
och offentliga verk och inrättningar, så att 
vi samtidigt får både fler arbetstillfällen av 
god kvalitet och balans mellan den sociala 
och den ekonomiska dimensionen. 
Parlamentet betonar att dessa prioriteringar 
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endast kan uppnås om investeringen i 
humankapital prioriteras som en gemensam 
strategi.
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Ändringsförslag 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0162/2019
Marian Harkin
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2120(INI))

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och alla medlemsstater att 
inleda och/eller stärka regleringen av nya 
arbetsformer. Parlamentet uttrycker i detta 
sammanhang oro över det sociala skyddet 
för atypiska arbetstagare och 
egenföretagare, som ofta inte har full 
tillgång till något socialt skyddssystem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att utforma och främja 
åtgärder som påvisats effektivt kunna 
minska mängden odeklarerat arbete så att 
hushållsanställda och omsorgsgivare kan få 
samma rättigheter som arbetstagare och 
arbetsvillkoren blir bättre.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och alla medlemsstater att 
inleda och/eller stärka regleringen av nya 
arbetsformer. Parlamentet uttrycker i detta 
sammanhang oro över det sociala skyddet 
för atypiska arbetstagare och 
egenföretagare, som ofta inte har full 
tillgång till något socialt skyddssystem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att utforma och främja 
åtgärder som påvisats effektivt kunna 
minska mängden odeklarerat arbete så att 
hushållsanställda och omsorgsgivare kan få 
samma rättigheter som arbetstagare och 
arbetsvillkoren blir bättre. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att förbjuda 
nolltidskontrakt.

Or. en


