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Ändringsförslag  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 

2015/2330(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet välkomnar att 

kommissionen i sin årliga tillväxtöversikt 

understryker behovet att ägna större 

uppmärksamhet åt social rättvisa inom 

ramen för de nya nationella stabilitets- 

och reformprogrammen och att tre 

sysselsättningsindikatorer 
(sysselsättningsgrad, ungdomsarbetslöshet 

och långtidsarbetslöshet) lagts till i 

förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser. Parlamentet uppmanar med 

kraft till att dessa indikatorer ska 

likställas med de befintliga indikatorerna, 

så att de kan ge impulser till djupgående 

analyser i de relevanta medlemsstaterna 

och garantera en fortsatt bedömning av 

deras interna obalanser, med förslag till 

ekonomiska och sociala reformer och 
övervakning av dem. 

2. Europaparlamentet beklagar djupt att de 

tre sociala indikatorer 
(sysselsättningsgrad, ungdomsarbetslöshet 

och långtidsarbetslöshet) som lagts till i 

rapporten om förvarningsmekanismen för 

2016 saknar igångsättningseffekt, och att 

det därför är fara värt att de inte kommer 

ett hindra en ytterligare social 

nedrustning. Parlamentet vill därför att 

det tas med sociala indikatorer som 

utlöser konkreta politiska åtgärder för 

fattigdomsutrotning och social 

utestängning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 

2015/2330(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet anser att en väl 

övervägd flexicurity bidrar till att en 

uppsplittrad arbetsmarknad kan undvikas 

och till att främja fortsatt hållbar 

sysselsättning av god kvalitet, men oroar 

sig över att flexicurity inte tillämpats 

adekvat i ett antal medlemsstater. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

och kommissionen att, när så är lämpligt, 

se till att arbetstagarnas rättigheter och 

normerna för social trygghet garanteras 

när flexicuritymodellen tillämpas. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

modernisera sin lagstiftning om 

anställningsskydd för att garantera mer 

stabilitet i fråga om anställning och 

trygghet vid övergången mellan arbeten, i 

förekommande fall även genom mer och 

bättre samarbete mellan offentliga och 

privata arbetsförmedlingar, liksom 

arbetstagarnas tillgång till socialförsäkring 

och social trygghet. Flera medlemsstater 

har arbetat med reformer som fått positiv 

verkan, till exempel i form av ökad 

sysselsättningsgrad, men parlamentet 

beklagar att dessa reformer i vissa fall har 

gynnat flexicurity på bekostnad av 

anställningstrygghet, så att följden blivit 

20. Europaparlamentet motsätter sig 

kommissionens försök att återinföra det 

misslyckade flexicuritykonceptet, eftersom 

mer flexibilitet har lett till en mer 

uppsplittrad arbetsmarknad, fler osäkra 

anställningar, en återkommersialisering 

av arbete, osäkerhet för arbetstagarna, 

psykisk stress samt försvårande av en 

planering för ett stabilt liv och ett 

anständigt familjeliv. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att modernisera 

sin lagstiftning om anställningsskydd för 

att garantera högkvalitativa arbetstillfällen 

med uppsägningsskydd, en stark rättslig 

ram för fackföreningsrättigheter och 

kollektivavtal och högkvalitativa 

offentliga tjänster vid övergången mellan 

arbeten, liksom arbetstagarnas tillgång till 

höga standarder för socialförsäkring och 

social trygghet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att skärpa övervakningen av 

oskicket med flera på varandra följande 

visstidskontrakt, inom både den privata och 

offentliga sektorn. 
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osäkra arbetstillfällen och avsaknad av 

anställningsskydd. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att skärpa övervakningen av 

oskicket med flera på varandra följande 

visstidskontrakt liksom andra på varandra 

följande atypiska kontrakt, inom både den 

privata och offentliga sektorn. 

Or. en 
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Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 

2015/2330(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

samarbeta för att undanröja hindren mot 

rättvis arbetskraftsrörlighet, eftersom fri 

rörlighet är en grundläggande rättighet i 

EU, och att agera, dels för att öka 

sysselsättningsgraden och dels för att 

mobila arbetstagare inom EU ska 

behandlas lika som nationella 

arbetstagare och varken utnyttjas eller 

diskrimineras, och att såväl deras 

rättigheter såsom anställda som deras 

sociala rättigheter garanteras. 

58. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

samarbeta för att undanröja hindren mot 

rättighetsbaserad, socialt säker och 

frivillig arbetskraftsrörlighet och se till att 

mobila arbetstagare inom EU inte 

utnyttjas. Parlamentet manar därför till 

fullständig tillämpning av principen om 

lika lön för lika (och likvärdigt) arbete på 

samma arbetsplats och till respekt för 

kollektivavtal. Parlamentet förkastar alla 

eventuella försök av medlemsstaternas 

regeringar eller kommissionen att 

diskriminera arbetstagare från EU eller 

tredjeländer genom att undanta dem från 

arbetsrelaterade förmåner. Likaså 

förkastar parlamentet alla eventuella 

försök att se över förordningarna (EG) nr 

883/2004 och (EG) nr 987/2009 på ett sätt 

som försämrar EU- och EFTA-

medborgares tillgång till sociala 

förmåner. 

Or. en 

 

 


