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21.3.2011 A7-0058/6 

Amendement  6 

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

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. is van mening dat er behoefte is aan 

een ander landbouw- en visserijbeleid, 

met als grondbeginsel dat elk land recht 

heeft op voedselsoevereiniteit en 

voedselveiligheid, en dat een eind 

gemaakt moet worden aan de beperkingen 

die zowel kleinschalige kustvissers als 

kleine en middelgrote landbouwers 

hebben gedwongen hun productie te 

stoppen;  is van mening dat het 

overschrijven van middelen van rubriek 2 

(Bescherming en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen) naar rubriek 4 (De EU als 

mondiale speler) ten koste gaat van 

bovengenoemd beleid; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/7 

Amendement  7 

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

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

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. verwerpt het gebruik van de 

begroting van de Gemeenschappen voor 

het financieren van een militaristische en 

neoliberale EU, zoals weerspiegeld in de 

toewijzing van 464 miljoen EUR aan de 

Europese Dienst voor extern optreden; 

roept op tot een nauwkeurige bestudering 

van de gevolgen ervan voor andere 

begrotingslijnen, aangezien de invoering 

ervan begrotingsneutraal moest zijn en de 

inspanningen om de crisis het hoofd te 

bieden niet mocht ondermijnen; betreurt 

de militarisatie en het buitenlandse 

interventionisme dat tot uiting komt in de 

eerdere en huidige begrotingen; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/8 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 quater. verwerpt de regelingen inzake 

economische governance en het Pact voor 

de euro, die gebaseerd zijn op het nemen 

van meer bezuinigingsmaatregelen, zowel 

door de EU als door de lidstaten, en die de 

huidige economische en sociale crises 

verder zullen verergeren, in het bijzonder 

in de landen die zich in een ernstiger 

economische en sociale toestand 

bevinden; benadrukt dat de begroting van 

de Gemeenschap op zodanige wijze moet 

worden gebruikt dat voorrang wordt 

gegeven aan beleid voor werkelijke 

convergentie, op basis van sociale 

vooruitgang en het behoud en het 

bevorderen van het potentieel van elk land 

wat betreft het creëren van banen, een 

duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en de bescherming van het 

milieu, met als doel het verwezenlijken 

van werkelijke economische en sociale 

cohesie; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/9 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 quinquies. is van mening dat de EU 

2020-strategie moet worden vervangen 

door een alternatief programma ter 

ondersteuning van duurzame 

ontwikkeling en een grotere 

milieuvriendelijke binnenlandse vraag, 

gebaseerd op progressieve salarissen, 

volledige werkgelegenheid met de 

bijbehorende rechten, sociale 

voorzieningen, de uitroeiing van armoede 

en sociale uitsluiting en een grotere 

sociale en economische cohesie; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.3.2011 A7-0058/10 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 sexies. verzoekt de Commissie werkelijk 

voorrang te geven aan de bestrijding van 

armoede, door specifieke acties voor te 

stellen op het gebied van 

armoedevermindering en manieren 

waarop de EU-begroting maatregelen op 

lidstaatniveau kan aanvullen, naast de 1 

miljoen EUR die is toegewezen aan het 

bekendmaken van het beleid; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/11 

Amendement  11 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 septies. roept derhalve op tot het 

vervangen van de Europa 2020-strategie 

door een "Europese strategie voor 

solidariteit en duurzame ontwikkeling", 

gebaseerd op bovengenoemde beginselen, 

met een nieuwe set economische, sociale 

en milieubeleidsmaatregelen waarmee 

investeringen worden gestimuleerd op de 

volgende gebieden: 

 (i) de kwaliteit van werk in al zijn 

aspecten (salaris, stabiliteit, 

arbeidsvoorwaarden en opleiding) en het 

verbeteren van kwalificaties, om te zorgen 

voor hoog opgeleide en deskundige 

werknemers,  

 (ii) basisinfrastructuur en infrastructuur 

ter ondersteuning van de industrie, 

 (iii) het verhogen van de kwaliteit van 

openbare diensten, 

 (iv) een krachtig cohesiebeleid, ter 

bevordering van sociale en economische 

samenhang, 

 (v) de bescherming van het milieu en 

natuurlijke hulpbronnen, 

 (vi) de verbetering van arbeids-, sociale, 

milieu- en veiligheidsnormen, teneinde 

een harmonisatie te bereiken die voldoet 
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aan de hoogste eisen, 

 (vii) de sociale economie, 

 (viii) sociale bescherming, met het oog op 

de uitroeiing van armoede en de 

bestrijding van sociale uitsluiting, 

 (ix) (openbaar) onderzoek en innovatie, 

om ervoor te zorgen dat dit ten goede 

komt aan iedereen, 

 (x) de bevordering van culturele en civiele 

participatie, 

 (xi) de geleidelijke "dematerialisatie" van 

de economie; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/12 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Voorbereiding van de begroting 2012 

2011/2042(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 octies. is van mening dat een breuk met 

het huidige EU-beleid vereist is om de 

problemen in verband met duurzame 

economische groei, werkloosheid, 

armoede, sociale uitsluiting en 

(inkomens)ongelijkheden werkelijk te 

kunnen aanpakken; benadrukt dat een 

nieuwe strategie moet worden ontwikkeld 

waarmee een nieuwe weg voor Europa 

kan worden uitgestippeld, een weg van 

volledige werkgelegenheid, goede banen, 

realistische lonen, sociale en economische 

samenhang en sociale bescherming voor 

iedereen, waarbij de hoogste 

levensstandaard gewaarborgd is;  een weg 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

ontwikkelingsbehoeften van elke lidstaat, 

in het bijzonder de minder ontwikkelde 

lidstaten, en waarbij werkelijke 

convergentie wordt bevorderd, gericht op 

het verkleinen van de ontwikkelingskloof 

tussen de lidstaten, alsmede van de 

economische, sociale en regionale 

verschillen; 

Or. en 

 

 


