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Poprawka  1 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. za konieczne uwaŜa umieszczenie 

zarządzania UGW w ramach 

instytucjonalnych Unii, co jest warunkiem 

jej skuteczności i wypełnienia obecnej luki 

politycznej między polityką krajową a 

europejskimi strategiami politycznymi;  

1. za waŜne uwaŜa, aby chronić 

demokrację i zapewnić aktywną postawę 

obywateli, co oznacza, Ŝe naleŜy bronić 

suwerenności narodowej i pozwolić 

instytucjom krajowym na wypełnianie 

wszystkich ich zadań – a nie umniejszać 

ich znaczenie czy teŜ powierzać ich 

uprawnienia ponadnarodowym 

instytucjom UE – w szczególności poprzez 

zwiększenie prawa parlamentów 

narodowych do decydowania o strategiach 

politycznych UE; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Poprawka  2 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. apeluje do wszystkich instytucji o 

szybkie działanie polegające na 

wykorzystaniu jak największych 

moŜliwości stworzonych przez 

obowiązujące Traktaty i ich elementy 

elastyczności, i o przygotowanie się 

jednocześnie na niezbędne zmiany w 

Traktacie w celu zagwarantowania 

pewności prawnej i demokratycznej 

legitymacji; powtarza, Ŝe naleŜy wykluczyć 

wariant nowej umowy międzyrządowej; 

2. apeluje o radykalną zmianę umów i 

traktatów regulujących członkostwo w 

UE, o dostosowanie statusu kaŜdego kraju 

zgodnie z wolą jego obywateli i w 

odniesieniu do jego faktycznej sytuacji 

oraz o umoŜliwienie poszczególnym 

krajom korzystania w razie konieczności z 

klauzuli opt-out; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/3 

Poprawka  3 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa do radykalnej zmiany statutów i 

wytycznych Europejskiego Banku 

Centralnego oraz fałszywej karty jego 

niezaleŜności, która to zmiana 

zapewniłaby równy udział państw 

reprezentowanych w zarządzie EBC, w 

celu zagwarantowania z jednej strony 

skutecznej kontroli politycznej państw 

członkowskich nad EBC a z drugiej strony 

kontroli kaŜdego uczestniczącego państwa 

nad własnym krajowym bankiem 

centralnym i krajową polityką pienięŜną z 

myślą o wspieraniu wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/4 

Poprawka  4 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. broni niezbywalnego prawa narodów 

do zabierania głosu i wyraŜania swojej 

woli, w szczególności w drodze 

referendów, w sprawie rzeczywistej treści 

kaŜdego obecnego i przyszłego traktatu; 

odrzuca wszelkie przypadki narzucania 

obowiązków i ograniczania swobody, 

które naruszają suwerenne prawo 

narodów do decydowania o polityce 

gospodarczej własnego państwa; domaga 

się przywrócenia prymatu polityki i 

demokracji w procesie rozwoju poprzez 

podporządkowanie siły gospodarki sile 

demokratycznej polityki i poprzez obronę 

dominującego i dynamicznego sektora 

finansów publicznych; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/5 

Poprawka  5 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 11 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 

wspólnego budŜetu, który bazuje na 

proporcjonalnym zwiększeniu wkładów 

państw członkowskich o wyŜszym 

poziomie dochodu narodowego brutto, 

zapewnia funkcję redystrybucyjną, sprzyja 

prawdziwej konwergencji i opiera się na 

postępie społecznym, inwestycjach 

publicznych, wspieraniu sektorów 

produkcyjnych oraz na poprawie usług 

publicznych i miejsc pracy 

gwarantujących prawa pracownicze; 

uwaŜa ponadto, Ŝe naleŜy utrzymać rozwój 

potencjału kaŜdego kraju w oparciu o jego 

zasoby naturalne i ochronę środowiska; 

jest zdania, Ŝe głównym celem musi być 

osiągnięcie skutecznej spójności 

gospodarczej i społecznej; 

Or. en 

 

 


