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21.11.2014 B8-0252/2 

Τροπολογία  2 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 εξαρτώνται 
από τους οικονοµικούς στόχους του 
ευρωπαϊκού εξαµήνου, η κύρια 
προτεραιότητα του οποίου, δηλαδή η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση, είχε αρνητική 
επίδραση σε αυτούς τους στόχους· 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/3 

Τροπολογία  3 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Αβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
δοθεί τέλος στην πολιτική λιτότητας, η 
οποία συµπιέζει τους µισθούς και την 
απασχόληση και να δροµολογηθούν νέα 
δεσµευτικά µέτρα, στηριζόµενα από 
στοιχεία, προκειµένου να δηµιουργηθεί 
και να προστατευθεί η απασχόληση και 
να προωθηθούν η κατάρτιση, η έρευνα, η 
καινοτοµία, η εκπαίδευση, ο περιορισµός 
της φτώχειας και η αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής·    

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/4 

Τροπολογία  4 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1a. θεωρεί ότι τα νεοφιλελεύθερα µέτρα 
που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 µέσω των 
εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, 
της οικονοµικής διακυβέρνησης και του 
ευρωπαϊκού εξαµήνου οδηγούν σε 
επιδείνωση της οικονοµικής και 
κοινωνικής κρίσης, ιδίως  σε κράτη µέλη 
µε εύθραυστη οικονοµία, καθιστώντας 
ολοένα δυσκολότερη τη ζωή των 
εργαζοµένων και των οικογενειών τους, 
επιβάλλοντας ένα πρότυπο χαµηλών 
µισθών και διαδεδοµένης εργασιακής 
ανασφάλειας, αυξάνοντας την ανεργία και 
τη φτώχεια, και καταστρέφοντας 
ουσιώδεις δηµόσιες υπηρεσίες·  

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1β. τάσσεται υπέρ της απόσυρσης της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της 
αντικατάστασής της από ένα Σύµφωνο 
για την Πρόοδο και την Κοινωνική 
∆ικαιοσύνη το οποίο θα ενισχύσει και θα 
συγκεντρώσει δηµοσιονοµικούς πόρους 
για την αύξηση της παραγωγής σε χώρες 
µε ελλείµµατα, τη στήριξη των µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων, την 
καταπολέµηση της ανεργίας και της 
επισφάλειας, τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας µε δικαιώµατα και την 
εξασφάλιση της προστασίας και της 
διεύρυνσης των δηµόσιων υπηρεσιών· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 39α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  39α. καλεί το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να αναλάβουν δράση για να 
µετασχηµατίσουν τη στρατηγική Ευρώπη 
2020 σε πρότυπο επιτυχίας, καταρχάς 
τερµατίζοντας την πολιτική λιτότητας 
και τη συµπίεση µισθών και 
απασχόλησης, και στη συνέχεια 
δροµολογώντας νέα δεσµευτικά µέτρα, 
στηριζόµενα από στοιχεία, προκειµένου 
να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και να 
στηριχθούν η κατάρτιση, η έρευνα και η 
καινοτοµία, η εκπαίδευση, ο περιορισµός 
της φτώχειας και η αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής·   

Or. en 

 

 


