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7.3.2012 A7-0040/31 

Poprawka  31 
João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 
Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Jürgen Klute, Sabine Lösing e Nikolaos 

Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2 a. odrzuca tzw. Traktat o stabilności, 

koordynacji i zarządzaniu, zarządzanie 

gospodarcze, pakt euro plus oraz aktualną 

strategię „Europa 2020”, które opierają 

się na środkach oszczędnościowych 

wprowadzanych zarówno na szczeblu 

Unii, jak i państw członkowskich, i które 

pogłębią obecny kryzys gospodarczy i 

społeczny, zwłaszcza w krajach, w których 

sytuacja gospodarcza i społeczna jest 

najtrudniejsza.  podkreśla, Ŝe przy 

wykorzystywaniu budŜetu Wspólnoty 

naleŜy przyznać pierwszeństwo obszarom 

polityki charakteryzującym się prawdziwą 

konwergencją, opartym na postępie 

społecznym oraz na ochronie i wspieraniu 

potencjału kaŜdego kraju, na tworzeniu 

miejsc pracy, a takŜe na zrównowaŜonym 

wykorzystywaniu zasobów naturalnych i 

na ochronie środowiska z myślą o 

osiągnięciu rzeczywistej spójności 

gospodarczej i społecznej; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/32 

Poprawka  32 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 
Lösing e Nikolaos Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2 b. odrzuca jakiekolwiek 

wykorzystywanie budŜetu Unii na 

finansowanie militarystycznej i 

neoliberalnej UE; uwaŜa za konieczne 

opracowanie alternatywnego programu 

wspierającego trwały rozwój, zwiększony, 

przyjazny dla środowiska popyt 

wewnętrzny oparty na wzroście 

wynagrodzeń, pełne zatrudnienie 

z poszanowaniem praw pracowniczych, 

likwidację ubóstwa i wykluczenia 

społecznego oraz spójność społeczną 

i gospodarczą; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/33 

Poprawka  33 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute e Sabine 
Lösing 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 c (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2 c. apeluje o zastąpienie Traktatu o 

stabilności, koordynacji i zarządzaniu, 

zarządzania gospodarczego, paktu euro 

plus oraz aktualnej strategii „Europa 

2020” europejską strategią solidarności i 

trwałego rozwoju opartą o wyŜej 

wymienione zasady i zawierającą nowy 

zestaw strategii politycznych w sferze 

gospodarczej, społecznej i ochrony 

środowiska, która zachęca do inwestycji:  

 i) w jakość pracy we wszystkich aspektach 

(płace, stabilność, warunki pracy i 

szkolenia) oraz podnoszenie kwalifikacji 

w celu uzyskania dobrze wyszkolonej i 

wykwalifikowanej siły roboczej, 

 ii) w podstawową i wspierającą przemysł 

infrastrukturę, 

 iii) w usługi publiczne w celu podniesienia 

ich jakości, 

 iv) w rzeczywistą politykę spójności celem 

wspierania spójności gospodarczej i 

społecznej, 

 v) w ochronę środowiska i technologie 

ekologiczne, 

 vi) w poprawę standardów pracy, 
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standardów społecznych, środowiskowych 

i bezpieczeństwa z myślą o osiągnięciu 

harmonizacji w celu spełnienia 

najwyŜszych norm, 

 vii) w gospodarkę społeczną, 

 viii) w ochronę socjalną w celu 

zlikwidowania ubóstwa i zwalczania 

wykluczenia społecznego, 

 ix) w (publiczne) badania naukowe i 

innowacje w celu zagwarantowania 

wszystkim płynących z nich korzyści,  

 x) we wspieranie kultury i udziału 

społeczeństwa w Ŝyciu publicznym, 

 xi) w stopniową „dematerializację” 

gospodarki; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/34 

Poprawka  34 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 
Lösing e Nikolaos Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 d (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2 d. uwaŜa, Ŝe konieczne jest zerwanie z 

aktualną polityką UE, o ile faktycznie 

chcemy rozwiązać problem trwałego 

wzrostu gospodarczego, ubóstwa, 

bezrobocia, wykluczenia społecznego i 

nierówności (w dochodach); podkreśla, Ŝe 

potrzebna jest nowa strategia w celu 

zdefiniowania nowej drogi dla Europy, 

drogi ku pełnemu zatrudnieniu, godziwej 

pracy, godziwym wynagrodzeniom, 

spójności społecznej i gospodarczej oraz 

ochronie socjalnej dla wszystkich, która 

zagwarantuje najwyŜszy poziom Ŝycia, 

drogi, która będzie respektować potrzeby 

rozwojowe kaŜdego państwa 

członkowskiego, zwłaszcza tych mniej 

rozwiniętych, która będzie promować 

realną konwergencję przyczyniającą się 

do zlikwidowania przepaści rozwojowej 

między państwami członkowskimi i 

istniejących dysproporcji gospodarczych, 

społecznych i regionalnych; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/35 

Poprawka  35 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute e Sabine 
Lösing 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 e (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2 e. apeluje do Komisji o realnie 

priorytetowe traktowanie walki z 

ubóstwem przez proponowanie 

specjalnych działań na rzecz zmniejszenia 

ubóstwa i metod, dzięki którym budŜet UE 

będzie uzupełniał działania podejmowane 

na szczeblu państw członkowskich;  

Or. pt 

 

 


