
 

AM\1041249RO.doc  PE538.975v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

21.11.2014 B8-0252/2 

Amendamentul 2 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât obiectivele Strategiei Europa 
2020 sunt subordonate obiectivelor 
economice ale semestrului european, a 
cărui prioritate principală reprezentată de 
consolidarea fiscală are un efect negativ 
asupra acestor obiective;  

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/3 

Amendamentul 3 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ab (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ab. întrucât ar trebui să se înceteze 
politicile de austeritate, care creează 
presiuni asupra remunerațiilor și asupra 
muncii și ar trebui să se lanseze noi 
măsuri obligatorii, sprijinite de cifre, 
pentru a crea și consolida locuri de 
muncă și pentru a promova formarea, 
cercetarea, inovarea, educația, reducerea 
sărăciei și lupta împotriva schimbărilor 
climatice;  

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/4 

Amendamentul 4 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că măsurile neoliberale care 
sunt implementate ca parte a Strategiei 
Europa 2020 prin intermediul planurilor 
naționale de reformă, al guvernanței 
economice și al semestrului european 
cauzează înrăutățirea crizei economice și 
sociale, în special în statele membre cu 
economii mai fragile, deoarece viața 
lucrătorilor și a familiilor lor devine tot 
mai grea, se impune un model definit prin 
salarii scăzute și nesiguranță generală, 
crește șomajul și gradul de sărăcie și se 
distrug serviciile publice de bază; 

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/5 

Amendamentul 5 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. susține retragerea Strategiei Europa 
2020 și înlocuirea sa cu un pact pentru 
progres și justiție socială, care să 
consolideze și să valorifice resursele 
bugetare și care să sporească totodată 
producția în țările aflate în deficit, să 
sprijine IMM-urile, să combată șomajul și 
precaritatea, să creeze locuri de muncă 
însoțite de drepturi și să asigure protecția 
și creșterea calității serviciilor publice;  

Or. en 
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21.11.2014 B8-0252/6 

Amendamentul 6 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0252/2014 
Marita Ulvskog 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 

Propunere de rezoluție 
Punctul 39 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  39a. cere Consiliului și Comisiei să ia 
măsuri pentru a transforma Strategia 
Europa 2020 într-un model de reușită, în 
primul rând punând capăt politicilor de 
austeritate și presiunii asupra salariilor și 
a muncii și, în al doilea rând, lansând noi 
măsuri obligatorii, susținute de cifre, 
pentru a crea și consolida locuri de 
muncă și pentru a sprijini formarea, 
cercetarea, inovarea, educația, reducerea 
sărăciei și lupta împotriva schimbărilor 
climatice; 

Or. en 

 

 


