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Ändringsförslag  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, 
Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet förkastar 

beteckningarna ”fördraget om stabilitet, 

samordning och styrning”, ”ekonomisk 

styrning”, ”europluspakten” och den 

aktuella ”Europa 2020-strategin”, som 

grundas på åtstramningsåtgärder både på 

unions- och medlemsstatsnivå, och som 

förvärrar den aktuella ekonomiska och 

sociala krissituationen, särskilt i de länder 

som befinner sig i en svårare ekonomisk 

och social situation. Parlamentet betonar 

att EU:s budget ska användas så att man 

prioriterar en verklig konvergenspolitik 

som bygger på sociala framsteg och på 

skydd och främjande av varje lands 

potential, skapande av sysselsättning, 

hållbart utnyttjande av naturresurserna 

och miljöskydd, med målet att skapa en 

verklig ekonomisk och social 

sammanhållning. 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/32 

Ändringsförslag  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, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet förkastar all 

användning av unionens budget till att 

finansiera ett militaristiskt och nyliberalt 

EU. Parlamentet försvarar 

nödvändigheten av ett annorlunda 

program som stöder hållbar utveckling, 

förstärkning av en intern efterfrågan som 

respekterar miljön, på grundval av en 

höjning av lönerna, full sysselsättning 

med rättigheter, social välfärd, utrotning 

av fattigdom och social utestängning samt 

ekonomisk och social sammanhållning. 

Or. pt 



 

AM\895096SV.doc  PE483.182v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0040/33 

Ändringsförslag  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, 
Sabine Lösing 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet kräver att 

”fördraget om stabilitet, samordning och 

styrning”, ”den ekonomiska styrningen”, 

”europluspakten” och den aktuella 

”Europa 2020-strategin” ersätts med en 

”europeisk strategi för solidaritet och 

hållbar utveckling” som bygger på 

ovannämnda principer och som 

inbegriper en ny uppsättning ekonomiska, 

sociala och miljömässiga åtgärder som 

uppmuntrar till investeringar  

 i) i alla kvalitativa aspekter i samband 

med arbete (löner, stabilitet, arbetsvillkor 

och utbildning) och i förbättringen av 

yrkeskvalifikationer, för att uppnå 

välutbildad arbetskraft med goda 

färdigheter, 

 ii) i grundläggande infrastruktur till stöd 

för näringslivet, 

 iii) i offentliga tjänster, för att öka 

kvaliteten på dem, 

 iv) i en kraftfull sammanhållningspolitik i 

syfte att främja ekonomisk och social 

sammanhållning, 

 v) i miljöskydd och miljövänlig teknik, 
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 vi) i förbättringen av normerna när det 

gäller arbete, sociala frågor, miljö och 

säkerhet för att åstadkomma en 

harmonisering på högsta nivå, 

 vii) i den sociala ekonomin, 

 viii) i det sociala skyddet för att utrota 

fattigdom och för att bekämpa social 

utestängning, 

 ix) i forskning (offentlig) och innovation 

så att alla kan dra nytta av dem, 

 x) i främjandet av kultur och 

medborgardelaktighet, 

 xi) i en successiv ”avmaterialisering” av 

ekonomin. 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/34 

Ändringsförslag  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, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet anser att den 

nuvarande EU-politiken måste förändras 

om vi verkligen vill lösa problemen med 

en hållbar ekonomisk tillväxt, 

fattigdomen, arbetslösheten, den sociala 

utestängningen och ojämlikheten (när det 

gäller inkomster). Parlamentet 

understryker behovet av en ny strategi 

som syftar till att fastställa en ny väg för 

Europa, en väg med full sysselsättning, 

anständiga arbetsförhållanden och löner, 

social och ekonomisk sammanhållning 

samt socialt skydd för alla, som 

garanterar en högre levnadsstandard, en 

väg som beaktar utvecklingsbehoven för 

varje medlemsstat, särskilt de minst 

utvecklade, som främjar en verklig 

konvergens genom att bidra till en 

minskning av skillnaden i utveckling 

mellan medlemsstaterna och de befintliga 

ekonomiska, sociala och regionala 

olikheterna. 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/35 

Ändringsförslag  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, 
Sabine Lösing 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 

2012/2000(BUD) 

Förslag till resolution 
Punkt 2b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att verkligen prioritera 

kampen mot fattigdomen genom att 

föreslå specifika åtgärder för en 

minskning av fattigdomen och hur 

EU-budgeten skulle kunna komplettera 

åtgärderna på medlemsstatsnivå. 

Or. pt 


