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Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
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Forslag til beslutning B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien 

Forslag til beslutning 

Punkt A a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  Aa. der henviser til, at Europa 2020-

målene er underordnet de økonomiske 

mål for det europæiske semester, hvis 

hovedprioritet, finanspolitisk 

konsolidering, har negativ indvirkning på 

de nævnte mål; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien 

Forslag til beslutning 

Punkt A b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  Ab. der påpeger, at stramme økonomiske 

politikker, der lægger pres på lønninger 

og arbejdstagere, bør bringes til ophør og 

erstattes af nye bindende foranstaltninger 

ledsaget af konkrete måltal, der sigter på 

at skabe og beskytte job og fremme 

erhvervsuddannelse, forskning, 

innovation, almen uddannelse, 

fattigdomsreduktion og bekæmpelsen af 

klimaændringer;  

Or. en 
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Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
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Forslag til beslutning B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  1a. finder, at de nyliberale tiltag, der 

implementeres som en del af Europa 

2020-strategien via de nationale 

reformplaner, økonomiske 

styringsforanstaltninger og det 

europæiske semester, fører til en 

forværring af den økonomiske og sociale 

krise, navnlig i medlemsstater med mere 

sårbare økonomier, og gør tilværelsen 

stadig vanskeligere for arbejdstagere og 

deres familier ved at gennemtvinge en 

model med lave lønninger og udbredt 

usikkerhed, ligesom de medfører en 

forøgelse af ledigheden og fattigdommen 

og ødelæggelse af vigtige offentlige 

tjenesteydelser; 

Or. en 
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Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  1b. går ind for, at Europa 2020-strategien 

afskaffes og erstattes af en pagt for 

fremskridt og social retfærdighed, som 

skal sigte på at anvende øgede 

budgetmidler til en forøgelse af 

produktionen i lande med underskud, 

støtte SMV’er, bekæmpe arbejdsløshed og 

prekære ansættelsesforhold, skabe job 

med rettigheder og sikre beskyttelsen og 

styrkelsen af de offentlige tjenesteydelser; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  39a. opfordrer Rådet og Kommissionen til 

at tage skridt til at ændre Europa 2020-

strategien til en succesorienteret model, i 

første omgang ved at nedlægge de 

stramme økonomiske politikker og ophøre 

med at lægge pres på lønninger og 

arbejdstagere og dernæst ved at indføre 

nye bindende foranstaltninger ledsaget af 

konkrete måltal, der sigter på at skabe og 

beskytte job og fremme 

erhvervsuddannelse, forskning og 

innovation, almen uddannelse, 

fattigdomsreduktion og bekæmpelsen af 

klimaændringer;  

Or. en 

 

 


