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6. 3. 2015 A8-0043/1 

Pozměňovací návrh  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 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: zaměstnanost a sociální aspekty v 

roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 1 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. konstatuje, že neoliberální, takzvaně 

úsporná opatření, která byla posílena 

zejména v rámci tzv. národních plánů 

reforem, správy ekonomických záležitostí 

a evropského semestru, přispívají v řadě 

zemí s křehčím hospodářstvím 

k prohlubování sociální a hospodářské 

krize a stále více ztěžují život rodinám 

pracující třídy, a zejména ženám a dětem, 

které jsou hlavními oběťmi nárůstu 

chudoby, nezaměstnanosti a nejisté a 

špatně placené práce; 

Or. en 
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6. 3. 2015 A8-0043/2 

Pozměňovací návrh  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 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: zaměstnanost a sociální aspekty v 

roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 47 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. zdůrazňuje, že členské státy by měly 

rozhodně podporovat opatření na posílení 

bezpečnosti prostřednictvím postupného 

odstraňování nejistého zaměstnávání 

a nestandardních smluvních ujednání 

souvisejících s těmito nejistými formami 

zaměstnání, a to za účelem omezení 

nestandardních forem zaměstnání a 

snížení jejich výskytu; zdůrazňuje, že 

všechna nedodržení předpisů by měla být 

potrestána, a že členské státy proto musí 

zavést kombinaci bezpečných a 

spolehlivých pracovních smluv, aktivních 

a integračních politik na trhu práce, 

efektivního celoživotního učení a vysoce 

kvalitních systémů sociálního 

zabezpečení, jež pracovníky zajistí v době 

profesních změn; tato opatření by měla 

být doplněna o jasná práva, jež budou 

nezaměstnaným přiznávat nárok na 

přiměřené dávky a individuální opatření, 

jež jim napomohou nalézt kvalitní 

zaměstnání nebo odbornou přípravu a 

případně zvýší jejich kvalifikaci a 

schopnosti; 

Or. en 
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6. 3. 2015 A8-0043/3 

Pozměňovací návrh  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 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: zaměstnanost a sociální aspekty v 

roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 67 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67a. zdůrazňuje, že má-li Evropa z 

hospodářské krize vyjít silnější, má-li být 

konkurenceschopnější a konvergentnější, 

mít vyšší míru růstu a dlouhodobě zajistit 

své systémy sociálního zabezpečení, měla 

by podporovat kvalitní veřejné služby, 

přičemž bude plně využívat potenciál své 

pracovní síly s cílem zabezpečit práva 

pracujících, a podporovat kolektivní 

vyjednávání a všeobecné veřejné sociální 

zabezpečení; 

Or. en 

 

 


