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21.3.2011 A7-0058/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

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

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Wils 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8a. trvá na tom, že sú potrebné rôzne 
poľnohospodárske politiky a politiky 
rybného hospodárstva, ktorých hlavnou 
zásadou by bolo právo každej krajiny na 
potravinovú zvrchovanosť a potravinovú 
bezpečnosť, a že obmedzenia, ktoré viedli 
k tomu, že rybári živiaci sa 
maloobjemovým pobrežným rybolovom 
a stredné poľnohospodárske podniky 
zastavili svoju činnosť, treba odstrániť; 
domnieva sa, že presun prostriedkov 
z okruhu 2 (ochrana a riadenie 
prírodných zdrojov) do okruhu 4 (EÚ ako 
globálny aktér) škodí vyššie uvedeným 
politikám; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

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

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

Sabine Wils 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8b. odmieta akékoľvek použitie rozpočtu 
Spoločenstva na financovanie vojenskej 
a neoliberálnej EÚ, ako sa ukazuje 
v prípade vyčlenenia 464 mil. EUR na 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť;  
požaduje, aby sa jej vplyv na ostatné 
rozpočtové politiky dôkladne monitoroval, 
keďže jej vytvorenie bolo plánované ako 
rozpočtovo neutrálne a nemalo ohroziť 
úsilie o prekonanie krízy; odsudzuje 
militarizáciu a snahu a zasahovanie 
v zahraničí, ktoré sa prejavili 
v predchádzajúcich rozpočtoch 
aj v súčasnom rozpočte; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8c. odmieta dojednania v oblasti správy 
ekonomických záležitostí a pakt pre euro, 
ktoré sú založené na ďalších úsporných 
opatreniach na úrovni EÚ aj členských 
štátov a ktoré prehĺbia súčasnú 
hospodársku a sociálnu krízu, a to najmä 
v krajinách, ktoré sú v ťažšej 
hospodárskej a sociálnej situácii;  
zdôrazňuje, že rozpočet Spoločenstva by 
sa mal použiť tak, aby sa uprednostnili 
skutočne konvergentné politiky 
vychádzajúce zo sociálneho pokroku a z 
ochrany a podpory potenciálu, tvorby 
pracovných miest, udržateľného 
využívania prírodných zdrojov a ochrany 
životného prostredia každej krajiny 
s cieľom dosiahnuť skutočnú 
hospodársku a sociálnu súdržnosť; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8d. upozorňuje, že stratégia Európa 2020 
by mala byť nahradená alternatívnym 
programom, ktorý podporuje trvalo 
udržateľný rozvoj a posilnený vnútorný 
dopyt rešpektujúci životné prostredie, 
založený na progresívnych mzdách, plnej 
zamestnanosti s právami, sociálnej 
starostlivosti, odstraňovaní chudoby 
a sociálneho vylúčenia a zlepšenej 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8e. vyzýva Komisiu, aby si za skutočnú 
prioritu stanovila boj proti chudobe 
a navrhla konkrétne kroky na znižovanie 
chudoby a spôsoby, ktorými by rozpočet 
EÚ mohol dopĺňať opatrenia na úrovni 
členských štátov, popri sume 1 mil. EUR 
vyčlenenej na propagáciu tejto politiky; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8f. žiada preto nahradenie stratégie 
Európa 2020 Európskou stratégiou pre 
solidaritu a trvalo udržateľný rozvoj 
založenou na uvedených zásadách, 
s novým súborom hospodárskych, 
sociálnych a environmentálnych politík, 
ktorá bude podporovať investície:  

 (i) do kvality práce a všetkých jej aspektov 
(mzdy, stabilita, pracovné podmienky 
a odborné vzdelávanie) a do zvyšovania 
kvalifikácií, aby výsledkom bola dobre 
vyškolená a zručná pracovná sila, 

 (ii) do základnej infraštruktúry 
podporujúcej priemysel,  

 (iii) do verejných služieb s cieľom zlepšiť 
ich kvalitu, 

 (iv) do silnej politiky súdržnosti s cieľom 
podporovať sociálnu a hospodársku 
súdržnosť, 

 (v) do ochrany životného prostredia 
a prírodných zdrojov, 

 (vi) do zlepšovania pracovných, 
sociálnych, environmentálnych 
a bezpečnostných noriem s cieľom 
dosiahnuť formu harmonizácie, ktorá 
bude spĺňať najvyššie normy, 
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 (vii) do sociálneho hospodárstva,  

 (viii) do sociálnej ochrany s cieľom 
odstrániť chudobu a bojovať proti 
sociálnemu vylúčeniu, 

 (ix) do (verejného) výskumu a inovácie 
s cieľom zaručiť ich prínos pre všetkých, 

 (x) do podpory kultúrnej a občianskej 
angažovanosti, 

 (xi) do postupného odmaterializovania 
hospodárstva; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8g. domnieva sa, že treba ukončiť súčasné 
politiky EÚ, ak chceme skutočne riešiť 
problémy udržateľného hospodárskeho 
rastu, nezamestnanosti, chudoby, 
sociálneho vylúčenia a rozdielov 
v príjmoch; zdôrazňuje, že je potrebná 
nová stratégia na stanovenie novej cesty 
pre Európu, a to cesty plnej 
zamestnanosti, kvalitných pracovných 
miest, miezd zabezpečujúcich dôstojný 
život, sociálnej a hospodárskej súdržnosti 
a sociálnej ochrany pre všetkých, ktorá 
zaručuje najvyššie životné štandardy; táto 
cesta zohľadňuje rozvojové potreby 
všetkých členských štátov, a  najmä tých 
menej rozvinutých, podporuje skutočnú 
konvergenciu, ktorá prispieva 
k znižovaniu rozdielov v úrovni rozvoja 
medzi členskými štátmi, ako aj 
hospodárskych, sociálnych 
a regionálnych rozdielov;  

Or. en 

 

 


