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21.11.2014 B8-0252/2 

Grozījums Nr.  2 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Stratēăijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā stratēăijas „Eiropa 2020” mērėi 
ir pakārtoti Eiropas pusgada ekonomikas 
mērėiem, kuru galvenā prioritāte ir 
fiskālā konsolidācija, kas negatīvi ietekmē 
stratēăijas mērėu sasniegšanu; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/3 

Grozījums Nr.  3 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Stratēăijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ab. tā kā taupības politika, kas nelabvēlīgi 
ietekmē algas un darbaspēku, būtu 
jāizbeidz, un būtu jāievieš jauni un ar 
skaitĜiem pamatoti saistoši pasākumi, 
kuru mērėis būtu izveidot un aizsargāt 
darbvietas un veicināt apmācību, 
pētniecību, inovācijas, izglītību, 
nabadzības samazināšanu un cīĦu pret 
klimata pārmaiĦām;  

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/4 

Grozījums Nr.  4 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Stratēăijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1a. uzskata, ka neoliberālo pasākumu, kas 
tiek īstenoti kā stratēăijas „Eiropa 2020” 
daĜa ar valstu reformu plānu, ekonomikas 
pārvaldības un Eiropas pusgada 
starpniecību, rezultātā pasliktināsies 
ekonomiskā un sociālā krīze, jo īpaši 
dalībvalstīs ar trauslāku ekonomiku, kas 
darba Ħēmēju un viĦu ăimeĦu dzīvi 
padarīs arvien grūtāku, ieviesīs uz zemu 
atalgojumu un plaši izvērstu nedrošību 
pamatotu ekonomikas modeli, palielinās 
bezdarbu un nabadzību, un iznīcinās 
svarīgākos sabiedriskas nozīmes 
pakalpojumus; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/5 

Grozījums Nr.  5 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Stratēăijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1b. iesaka atsaukt stratēăiju 
„Eiropa 2020” un aizstāt to ar Progresa 
un sociālā taisnīguma paktu, kas 
nostiprinās un virzīs budžeta resursus, lai 
palielinātu ražošanu valstīs ar 
tirdzniecības bilances deficītu, atbalstītu 
MVU, cīnītos ar bezdarbu un nestabilitāti, 
izveidotu pilntiesīgas darbvietas un 
nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu 
aizsardzību un attīstīšanu; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/6 

Grozījums Nr.  6 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0252/2014 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Stratēăijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti 

Rezolūcijas priekšlikums 

39.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  39a. aicina Padomi un Komisiju rīkoties, 
lai pārveidotu stratēăiju „Eiropa 2020” 
par veiksmes stāstu, vispirms izbeidzot 
taupības politiku un pārtraucot pret darba 
algām un darbaspēku īstenoto spiedienu, 
un pēc tam ieviešot skaitĜiem pamatotus 
saistošus pasākumus, kuru mērėis būtu 
izveidot un aizsargāt darbvietas un 
veicināt apmācību, pētniecību un 
inovācijas, izglītību, nabadzības 
samazināšanu un cīĦu pret klimata 
pārmaiĦām; 

Or. en 


