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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

21.11.2014 B8-0252/2 

Tarkistus  2 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että eurooppalaisen 

ohjausjakson tärkein painopistealue on 

julkisen talouden vakauttaminen, joka 

puolestaan vaikuttaa kielteisesti 

eurooppalaisen ohjausjakson 

taloudellisille tavoitteille alisteisiin 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/3 

Tarkistus  3 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A b. toteaa, että säästötoimenpiteet on 

lopetettava, sillä ne aiheuttavat palkkoihin 

ja työvoimaan kohdistuvaa painetta, ja 

katsoo, että niiden sijaan olisi toteutettava 

uusia lukutietoihin perustuvia sitovia 

toimia, joilla pyritään luomaan ja 

säilyttämään työpaikkoja, edistämään 

ammatillista ja yleissivistävää koulutusta, 

tutkimusta ja innovointia sekä 

vähentämään köyhyyttä ja hillitsemään 

ilmastonmuutosta; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/4 

Tarkistus  4 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. katsoo, että kansallisten 

uudistussuunnitelmien, talouden 

ohjauksen ja hallinnan sekä 

eurooppalaisen ohjausjakson kautta 

osana Eurooppa 2020 -strategiaa 

toteutettavat uusliberaalit toimet 

syventävät sosiaali- ja talouskriisiä 

erityisesti taloudeltaan heikossa asemassa 

olevissa jäsenvaltioissa, kun elämä käy 

entistä vaikeammaksi työntekijöille ja 

heidän perheilleen ja yhteiskuntaan 

muodostuu pienipalkkaisen työn ja 

yleisen turvattomuuden malli, työttömyys 

ja köyhyys lisääntyvät ja keskeiset julkiset 

palvelut romahtavat; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/5 

Tarkistus  5 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. kannattaa Eurooppa 2020 -strategian 

peruuttamista ja sen korvaamista 

edistykseen ja sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen tähtäävällä 

sopimuksella, jolla lisätään ja valjastetaan 

käyttöön talousarviomäärärahoja, jotta 

voidaan lisätä tuotantoa alijäämäisissä 

valtioissa, tukea pk-yrityksiä, torjua 

työttömyyttä ja epävarmoja työsuhteita, 

luoda oikeudet turvaavia työpaikkoja ja 

varmistaa julkisten palvelujen suojelu ja 

niiden lisääminen; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/6 

Tarkistus  6 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

Päätöslauselmaesitys 

39 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 39 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 

toteuttamaan toimia Eurooppa 2020 

-strategian muuntamiseksi menestyksen 

malliksi, mikä edellyttää ennen kaikkea 

säästötoimien lopettamista sekä palkkojen 

ja työolojen heikentämispaineiden 

poistamista, ja katsoo, että seuraava askel 

tästä on toteuttaa uusia lukutietoihin 

perustuvia sitovia toimenpiteitä, joilla 

luodaan työpaikkoja ja tuetaan 

ammatillista ja yleissivistävää koulutusta, 

tutkimusta innovointia, köyhyyden 

vähentämistä ja ilmastonmuutoksen 

torjumista; 

Or. en 

 

 

 


