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21.11.2014 B8-0252/2 

Изменение  2 

Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0252/2014 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Аспекти на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че целите на 

стратегията „Европа 2020“ са 

подчинени на икономическите цели на 

Европейския семестър, чийто основен 

приоритет за фискална консолидация 

оказва отрицателно въздействие 

върху тези цели; 

Or. en 
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Изменение  3 

Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0252/2014 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Аспекти на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aб. като има предвид, че следва да се 

преустановят политиките на 

бюджетни ограничения, които 

упражняват натиск върху трудовите 

възнаграждения и заетостта, и да се 

стартират нови задължителни 

мерки, подкрепени от числени данни, 

за създаване и запазване на работни 

места и насърчаване на обучението, 

научните изследвания, иновациите, 

образованието, намаляването на 

бедността и борбата срещу 

изменението на климата;  

Or. en 
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Изменение  4 

Инеш Крищина Зубер, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0252/2014 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Аспекти на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. счита, че неолибералните мерки, 

които се прилагат като част от 

стратегията „Европа 2020“ чрез 

националните планове за реформи, 

икономическото управление и 

Европейския семестър, водят до 

влошаване на икономическата и 

социална криза, особено в държави 

членки с по-крехки икономики, като 

затрудняват във все по-голяма степен 

живота на работниците и техните 

семейства, налагат модел на ниски 

заплати и ширеща се несигурност, 

увеличават безработицата и 

бедността и унищожават основни 

обществени услуги; 

Or. en 
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Изменение  5 

Инеш Крищина Зубер, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0252/2014 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Аспекти на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. препоръчва оттеглянето на 

стратегията „Европа 2020“ и 

замяната ѝ с Пакт за напредък и 

социална справедливост, който ще 

засилва и оползотворява 

бюджетните ресурси, с цел 

увеличаване на производството в 

държави с дефицит, подкрепа на 

МСП, борба с безработицата и 

несигурните работни места, 

създаване на работни места със 

съответните права и гарантиране на 

защитата и подобряването на 

обществените услуги; 

Or. en 
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Изменение  6 

Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0252/2014 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Аспекти на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  39a. призовава Съвета и Комисията 

да предприемат действия с цел 

преобразуване на стратегията 

„Европа 2020“ в модел за успех, на 

първо място чрез прекратяване на 

политиките на бюджетни 

ограничения и постепенно 

преустановяване на натиска върху 

трудовите възнаграждения и 

заетостта, а след това чрез 

въвеждане на нови задължителни 

мерки, подкрепени с числени данни, за 

създаване на работни места и 

насърчаване на обучението, научните 

изследвания и иновациите, 

образованието, намаляването на 

бедността и борбата срещу 

изменението на климата; 

Or. en 

 

 


