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Betänkande A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 

2014/2222 (INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet konstaterar att de 

nyliberala åtgärder, så kallade 

åtstramningar, som har förstärkts, 

framför allt som en del av så kallade 

nationella reformprogram, ekonomisk 

styrning och den europeiska 

planeringsterminen, bidrar till en 

fördjupning av den sociala och 

ekonomiska krisen i flera länder med 

bräckligare ekonomier, vilket gör livet allt 

svårare för arbetarklassfamiljer och 

särskilt kvinnor och barn, som i första 

hand drabbas av ökad fattigdom, 

arbetslöshet samt otryggt arbete med 

dåligt betalt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 

2014/2222 (INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 47a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  47a. Europaparlamentet understryker att 

kraftfulla åtgärder som ökar tryggheten 

genom en utfasning av otrygga 

anställningar och okonventionella 

avtalsvillkor som är kopplade till dessa 

otrygga anställningsförhållanden bör 

främjas av medlemsstaterna för att 

begränsa och minska okonventionella 

anställningsformer. Parlamentet betonar 

att alla överträdelser bör bestraffas och 

att medlemsstaterna därför måste införa 

en kombination av säkra och tillförlitliga 

anställningsavtal, aktiva och integrerande 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ett 

effektivt livslångt lärande samt sociala 

trygghetssystem av hög kvalitet för att 

garantera övergångar mellan olika 

arbeten. Dessa åtgärder bör åtföljas av 

tydliga rättigheter för de arbetslösa vad 

gäller deras berättigande till lämpliga 

förmåner och skräddarsydda åtgärder 

som hjälper dem att hitta anställning eller 

utbildning av kvalitet och att vid behov 

förbättra sina kunskaper och sin 

kompetens.  

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
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Betänkande A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 

2014/2222 (INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 67a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  67a. Europaparlamentet framhåller att 

för att EU ska gå starkare ur den 

ekonomiska krisen, vara mer 

konkurrenskraftigt och konvergent, ha en 

högre tillväxtnivå och säkra 

välfärdssystemen på lång sikt bör unionen 

främja offentliga tjänster av hög kvalitet, 

med fullt utnyttjande av dess arbetskrafts 

potential, i syfte att garantera 

arbetstagarnas rättigheter, främja 

kollektivavtal och socialförsäkringar för 

alla. 

Or. en 

 

 


