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21. 3. 2011 A7-0058/6 

Pozměňovací návrh  6 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. trvá na tom, že jsou zapotřebí jiné 

zemědělské a rybářské politiky, jež by 

spočívaly především v tom, že každá země 

má právo na soběstačnost v oblasti 

potravin a jejich zajištění, a že je nutné 

odstranit překážky, které vedly drobné 

rybáře z pobřežních oblastí malé a střední 

zemědělské podniky k ukončení produkce; 

domnívá se, že převod finančních 

prostředků z okruhu 2 (Ochrana 

přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) 

do okruhu 4 (EU jako globální hráč) je 

na újmu těchto politik; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/7 

Pozměňovací návrh  7 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard, 

Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. odmítá jakékoli využívání rozpočtu 

Společenství k financování militaristické 

a neoliberální EU, jak se ukazuje 

v případě přidělení 464 mil. EUR 

na evropskou službu pro vnější činnost; 

vyzývá k přísnému sledování jejího vlivu 

na jiné rozpočtové politiky, jelikož její 

vytvoření mělo být rozpočtově neutrální 

a nemělo by ohrozit úsilí zaměřené 

na překonání krize; s politováním 

konstatuje, že jak minulý, tak i současný 

rozpočet obsahuje prostředky věnované 

na militarizaci a intervencionizmus; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/8 

Pozměňovací návrh  8 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils, Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8c. odmítá opatření zaměřená na správu 

ekonomických záležitostí a pakt pro euro, 

které jsou založeny na přísnějších 

opatřeních přijímaných na úrovni EU 

i členských států a které povedou 

k prohloubení současné hospodářské 

a sociální krize, zejména v zemích 

se složitější hospodářskou a sociální 

situací; zdůrazňuje, že rozpočet 

Společenství by měl být používán takovým 

způsobem, který dává přednost politikám 

skutečné konvergence založené 

na sociálním pokroku a ochraně 

a podpoře potenciálu každé země, 

na vytváření pracovních míst, 

na udržitelném využívání přírodních 

zdrojů a na ochraně životního prostředí 

s cílem dosáhnout skutečné hospodářské 

a sociální soudržnosti; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/9 

Pozměňovací návrh  9 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils, Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8d. poukazuje na to, že je třeba, aby 

strategii EU 2020 nahradil alternativní 

program, který by podpořil udržitelný 

rozvoj, vyšší vnitřní poptávku šetrnou 

k životnímu prostředí a založenou 

na progresivních mzdách, plnou 

zaměstnanost s právy zaměstnanců, 

sociální péči a opatření pro vymýcení 

chudoby a sociálního vyloučení 

a dokonalejší sociální a hospodářskou 

soudržnost; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/10 

Pozměňovací návrh  10 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8e. vyzývá Komisi, aby skutečně 

upřednostnila boj proti chudobě, a to 

prostřednictvím návrhů konkrétních 

opatření ke snížení chudoby a způsobů, 

kterými by rozpočet EU kromě 1 milionu 

EUR vyčleněných na propagaci této 

politiky mohl doplnit opatření přijatá 

na úrovni členských států; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/11 

Pozměňovací návrh  11 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 f (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8f. žádá proto, aby byla strategie EU 2020 

nahrazena „Evropskou strategií 

pro solidaritu a trvalý rozvoj“, která bude 

založena na výše uvedených zásadách 

a v hospodářské, sociální 

a environmentální oblasti nabídne nový 

soubor politik na podporu investic: 

 i) do kvality práce po všech stránkách 

(mzdy, stabilita, pracovní podmínky 

a odborná příprava) a do zlepšování 

kvalifikace v zájmu získání vysoce 

kvalifikované a vzdělané pracovní síly, 

 ii) do základní infrastruktury a podpůrné 

infrastruktury pro průmysl, 

 iii) do veřejných služeb v zájmu zvýšení 

jejich kvality, 

 iv) do silné politiky soudržnosti s cílem 

podporovat sociální a hospodářskou 

soudržnost, 

 v) do ochrany životního prostředí 

a přírodních zdrojů, 

 vi) do zlepšování pracovních, sociálních 

a bezpečnostních norem a norem v oblasti 

životního prostředí v zájmu takové 

harmonizace, která by umožnila 

dosáhnout standardy nejvyšší úrovně, 
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 vii) do sociální ekonomiky, 

 viii) do sociální ochrany s cílem vymýtit 

chudobu a bojovat proti sociálnímu 

vyloučení, 

 ix) do (veřejného) výzkumu a inovací, aby 

z nich měli prospěch všichni občané, 

 x) do podpory kultury a zapojení 

veřejnosti, 

 xi) do postupné „dematerializace“ 

hospodářství; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/12 

Pozměňovací návrh  12 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 g (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8g. domnívá se, že je třeba odvrátit se 

od stávajících politik EU, pokud skutečně 

chceme řešit problémy udržitelného 

hospodářského rozvoje, nezaměstnanosti, 

chudoby, sociálního vyloučení 

a nerovností (v příjmech); zdůrazňuje, 

že je zapotřebí vypracovat novou strategii, 

která by Evropě určila novou cestu – 

cestu, která přinese plnou zaměstnanost, 

důstojnou práci, platové ohodnocení, 

za něž se dá žít, sociální a hospodářskou 

soudržnost a sociální ochranu všech 

občanů, což zajistí tu nejvyšší životní 

úroveň, cestu, která bude brát ohled 

na rozvojové potřeby všech členských 

států, zvláště těch méně rozvinutých, bude 

prosazovat skutečnou konvergenci, která 

by přispěla ke zmírnění rozdílů v úrovni 

rozvoje mezi jednotlivými členskými státy 

a hospodářských, sociálních 

a regionálních nerovností; 

Or. en 

 

 


