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Poprawka  2 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, Ŝe cele strategii 
„Europa 2020” podporządkowane są 
gospodarczym celom europejskiego 
semestru, których główny priorytet w 
zakresie konsolidacji budŜetowej ma 
negatywny wpływ na cele strategii 
„Europa 2020”; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/3 

Poprawka  3 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” 

Projekt rezolucji 
Motyw A b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ab. mając na uwadze, Ŝe naleŜy zaprzestać 
polityki oszczędności, która wywołuje 
presję na wynagrodzenia i na warunki 
zatrudnienia, a wprowadzić naleŜy nowe 
wiąŜące środki, oparte na wyliczeniach, w 
celu tworzenia i ochrony miejsc pracy, a 
takŜe propagowania szkoleń, badań 
naukowych, innowacji, kształcenia, 
zmniejszania rozmiarów ubóstwa, a takŜe 
przeciwdziałania zmianie klimatu;  

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/4 

Poprawka  4 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” 

Projekt rezolucji 
Ustęp 1 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. uwaŜa, Ŝe z uwagi na to, Ŝe 
neoliberalne środki wdraŜane są jako 
element  strategii „Europa 2020” za 
pośrednictwem krajowych programów 
reform, zarządzanie gospodarką i 
europejski semestr prowadzą do 
zaostrzenia kryzysu gospodarczego i 
społecznego, zwłaszcza w państwach 
członkowskich o bardziej niestabilnych 
gospodarkach, sprawiając, Ŝe Ŝycie 
pracowników i ich rodzin staje się coraz 
trudniejsze, narzucając model niskich 
zarobków i powszechnego braku 
bezpieczeństwa, doprowadzając do 
wzrostu bezrobocia i ubóstwa, a takŜe 
niszcząc podstawowe usługi publiczne; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” 

Projekt rezolucji 
Ustęp 1 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. zaleca wycofanie strategii „Europa 
2020” i zastąpienie jej Paktem Postępu i 
Sprawiedliwości Społecznej, który 
wzmocni środki budŜetowe i będzie 
wykorzystywać je w taki sposób, aby 
zwiększyć produkcję w krajach z 
deficytem, wspierać MŚP, zwalczać 
bezrobocie i niepewność zatrudnienia, a 
takŜe tworzyć miejsca pracy gwarantujące 
prawa pracownicze oraz zapewniać 
ochronę i rozwój usług publicznych; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/6 

Poprawka  6 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” 

Projekt rezolucji 
Ustęp 39 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  39a. wzywa Radę i Komisję do podjęcia 
działań w celu przekształcenia strategii 
„Europa 2020” w model sukcesu, przede 
wszystkim poprzez zaprzestanie polityki 
oszczędności i połoŜenie kresu presji na 
zarobki i warunki pracy, a następnie 
poprzez uruchomienie nowych wiąŜących 
środków, popartych wyliczeniami, 
mających na celu tworzenie miejsc pracy i 
wspieranie szkoleń, badań i innowacji, 
kształcenia oraz ograniczanie ubóstwa i 
walkę ze zmianą klimatu; 

Or. en 

 

 


