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Ändringsförslag  4 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
för EFDD-gruppen 

 

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

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 

2014/2222(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 78 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet välkomnar vädjan 

från kommissionens ordförande till 

medlemsstaterna att införa en 

minimiinkomst, i syfte att minska 

fattigdomen i EU. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå ett initiativ för 

att främja införandet av minimiinkomster 

i medlemsstaterna. Parlamentet betonar 

att det är upp till varje medlemsstat att 

fastställa minimiinkomstnivåer och att 

dessa bör motsvara den särskilda 

socioekonomiska situationen i landet i 

fråga. 

78. Europaparlamentet välkomnar vädjan 

från kommissionens ordförande till 

medlemsstaterna att införa en 

minimiinkomst, i syfte att minska 

fattigdomen i EU. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att garantera tillgång till 

arbetsmarknaden och till adekvat 

inkomststöd för de mest utsatta i 

samhället. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag 

till adekvata system för minimiinkomster 

på EU-nivå som skulle få till stånd ökad 

social konvergens mellan 

medlemsstaterna och bidra till 

Europa 2020-strategins mål om minskad 

fattigdom. 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/5 

Ändringsförslag  5 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
för EFDD-gruppen 

 

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

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 

2014/2222(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 79 (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  79. Europaparlamentet betonar det akuta 

behovet av att garantera ett allmänt 

minimilönesystem på EU-nivå och lägga 

fram ett förslag om att fastställa 

miniminormer och minimistandarder för 

löner på EU-nivå. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att legitimera en EU-

politik för minimilöner som genom att 

stärka minimilönerna skulle bidra till en 

stabil löneutveckling i EU och förhindra 

ömsesidig lönedumpning. 

Or. en 



 

AM\1053286SV.doc  PE552.216v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.3.2015 A8-0043/6 

Ändringsförslag  6 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
för EFDD-gruppen 

 

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

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 

2014/2222(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 47 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet erinrar om att 

anständiga löner är viktiga inte bara för 

den sociala sammanhållningen utan även 

för att bibehålla en stark återhämtning 

och en produktiv ekonomi. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att undersöka 

effekterna av att medlemsstater inför 

minimilöner för att minska 

löneskillnaderna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att anordna en konferens om 

en europeisk ram för minimilöner. 

47. Europaparlamentet erinrar om att 

minimilöner bör spela en viktig roll i 

kampen mot fattigdom genom att 

garantera att arbetsrelaterade inkomster 

räcker för att undvika fattigdom och att 

anställning verkligen är det bästa skyddet 

mot fattigdom, åtminstone ur monetär 

synvinkel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka effekterna av 

att medlemsstater inför minimilöner för att 

minska löneskillnaderna. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att anordna en 

konferens om en europeisk ram för 

minimilöner. 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Ändringsförslag  7 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
för EFDD-gruppen 

 

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

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 

2014/2222(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl O (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  O. Fattigdom och social utestängning 

ökar på grund av att det saknas lämpliga 

sociala trygghetssystem, såsom 

medborgarskap och system för 

minimilöner. 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Ändringsförslag  8 
Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
för EFDD-gruppen 

 

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

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 

2014/2222(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 55 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet välkomnar 

minskningen av ungdomsarbetslösheten, 

men påpekar att den fortfarande är 

alarmerande hög och inte nödvändigtvis 

grundad på det totala jobbskapandet. 

Parlamentet betonar att otrygga 

anställningar och undersysselsättning också 

har ökat och att 43 % av de unga arbetar 

under otrygga villkor, på ofrivilliga 

deltidskontrakt eller som falska 

egenföretagare. 

55. Europaparlamentet välkomnar 

minskningen av ungdomsarbetslösheten i 

vissa medlemsstater, men påpekar att den 

fortfarande är alarmerande hög och inte 

nödvändigtvis grundad på det totala 

jobbskapandet. Parlamentet betonar att 

otrygga anställningar och 

undersysselsättning också har ökat och att 

43 % av de unga arbetar under otrygga 

villkor, på ofrivilliga deltidskontrakt eller 

som falska egenföretagare. 

Or. en 

 

 


