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Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 

(2011/2042(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. fastholder, at det er nødvendigt med 

forskellige landbrugs- og fiskeripolitikker, 

hvis princip skal være ethvert lands ret til 

fødevareuafhængighed og 

fødevaresikkerhed, og at de 

begrænsninger, der både har fået mindre 

kystfiskere, der driver fiskeri i mindre 

målestok, og små og mellemstore 

landbrugere til at opgive deres 

produktion, må fjernes; mener, at 

overførslen af midler fra udgiftsområde 2 

(Beskyttelse og forvaltning af 

naturressourcer) til udgiftsområde 4 (EU 

som global aktør) er afgørende for de 

ovennævnte politikker; 

Or. en 
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Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8b. afviser enhver brug af EU-budgettet til 

at finansiere et militaristisk og neoliberalt 

EU, hvilket afspejles i tildelingen af 464 

mio. EUR til EU-Udenrigstjenesten;  

kræver, at dens indvirkning på andre 

budgetpolitikker overvåges nøje, da dens 

oprettelse var beregnet til at være 

budgetneutral og ikke at skade 

bestræbelserne på at overvinde krisen; 

beklager militariseringen og den 

udenlandske interventionisme, der er 

indeholdt i tidligere og nuværende 

budgetter; 

Or. en 



 

AM\861535DA.doc  PE459.746v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.3.2011 A7-0058/8 

Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8c. afviser ordningerne for den 

økonomiske styring og pagten for euroen, 

som er baseret på flere 

besparelsesforanstaltninger, der træffes 

på både EU-plan og i medlemsstaterne, og 

som vil uddybe de nuværende økonomiske 

og sociale kriser, især i de lande, der 

befinder sig i en mere vanskelig 

økonomisk og social situation;  

understreger, at EU's budget bør 

anvendes på en sådan måde, at det 

prioriterer virkelige konvergenspolitikker, 

der er baseret på samfundsmæssige 

fremskridt og på beskyttelse og fremme af 

det enkelte lands potentiale, jobskabelse, 

bæredygtig udnyttelse af naturressourcer 

og beskyttelse af miljøet med henblik på at 

opnå virkelig økonomisk og social 

samhørighed; 

Or. en 
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Punkt 8 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8d. påpeger, at Europa 2020-strategien 

bør erstattes af et alternativt program, der 

understøtter den bæredygtige udvikling, 

en styrket miljøvenlig intern efterspørgsel 

baseret på progressive lønninger, fuld 

beskæftigelse med rettigheder, social 

velfærd, udryddelse af fattigdom og social 

udstødelse samt forbedret social og 

økonomisk samhørighed; 

Or. en 
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 8e. opfordrer Kommissionen til at give 

fattigdomsbekæmpelsen virkelig prioritet 

ved at foreslå specifikke foranstaltninger 

til nedbringelse af fattigdom og måder, 

hvorpå EU-budgettet vil kunne supplere 

foranstaltninger på medlemsstatsplan 

foruden de 1 mio. EUR, der er afsat til at 

skabe publicity omkring politikken; 

Or. en 
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Punkt 8 f (nyt) 
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 8f. opfordrer derfor til, at Europa 2020-

strategi erstattes af en "europæisk strategi 

for solidaritet og bæredygtig udvikling ", 

der er baseret på ovennævnte principper 

med en ny række økonomiske, sociale og 

miljømæssige politikker, som fremmer 

investeringer: 

 i) i kvaliteten af arbejdet i alle dets 

aspekter (lønninger, stabilitet, 

arbejdsvilkår og uddannelse) og i 

forbedring af kvalifikationer med henblik 

på at opnå en højt uddannet og 

kvalificeret arbejdsstyrke 

 ii) i en grundlæggende og 

industrifremmende infrastruktur 

 iii) i offentlige tjenester med henblik på at 

forbedre deres kvalitet 

 iv) i en stærk samhørighedspolitik med 

henblik på at fremme social og økonomisk 

samhørighed 

 v) i beskyttelse af miljøet og 

naturressourcerne 

 vi) i forbedring af arbejdsmæssige, 

sociale, miljømæssige og 

sikkerhedsmæssige normer for at opnå en 

form for harmonisering, der opfylder de 

højeste standarder 
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 vii) i den sociale økonomi 

 viii) i social beskyttelse for at udrydde 

fattigdommen og bekæmpe social 

udstødelse 

 ix) i (offentlig) forskning og innovation 

med henblik på at sikre dets fordele for 

alle 

 x) i fremme af kultur og borgernes 

deltagelse 

 xi) i den gradvise 'dematerialisering' af 

økonomien; 

Or. en 
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Punkt 8 g (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8g. mener, at det er nødvendigt med et 

brud med de nuværende EU-politikker, 

hvis vi virkelig ønsker at tage fat på 

problemerne med bæredygtig økonomisk 

vækst, arbejdsløshed, fattigdom, social 

udstødelse og (indkomst) uligheder;  

understreger, at en ny strategi er 

nødvendig for at fastlægge en ny tilgang 

for Europa, en tilgang med fuld 

beskæftigelse, anstændige job, lønninger, 

man kan leve af, social og økonomisk 

samhørighed og social beskyttelse for alle, 

som sikrer den højeste levestandard; en 

tilgang, der tager hensyn til at opfylde 

udviklingsbehovene i de enkelte 

medlemsstater, navnlig i de mindre 

udviklede stater, og som fremmer den 

reale konvergens, hvilket bidrager til at 

mindske de udviklingsmæssige forskelle 

mellem medlemsstaterne, såvel som de 

økonomiske, sociale og regionale 

forskelle; 

Or. en 

 

 


