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14.11.2012 A7-0339/9 

Poprawka  9 

Cornelis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. uwaŜa znaczącą poprawę pod względem 

legitymacji demokratycznej i 

odpowiedzialności za zarządzanie UGW na 

szczeblu Unii poprzez zwiększenie roli 

Parlamentu za absolutną konieczność i 

warunek wstępny wszelkich dalszych 

działań na rzecz unii bankowej, unii 

fiskalnej i unii gospodarczej; 

9. uwaŜa obecny deficyt demokratyczny za 

godny poŜałowania i domaga się 

znaczącej poprawy pod względem 

legitymacji demokratycznej i 

odpowiedzialności za zarządzanie UGW na 

szczeblu Unii poprzez zwiększenie roli 

Parlamentu; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Poprawka  10 

Cornelis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wzywa przewodniczącego Rady do 

przedłoŜenia dodatkowych propozycji 

zapewniających ochronę praw socjalnych 

w kontekście zarządzania UGW; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Poprawka  11 

Cornelis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – Zalecenie 3.1 dotyczące lepszej koordynacji ex ante polityki gospodarczej 

oraz usprawnienia europejskiego semestru, ustęp 6, tiret szóste (nowy punkt) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– W rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego Komisja powinna jasno 

ocenić główne problemy gospodarcze 

i budŜetowe Unii i poszczególnych państw 

członkowskich, zaproponować działania 

priorytetowe w celu przezwycięŜenia tych 

problemów oraz określić inicjatywy 

podejmowane na szczeblu unijnym 

i państw członkowskich w celu 

zwiększenia konkurencyjności, wsparcia 

inwestycji długoterminowych, usunięcia 

barier dla zrównowaŜonego wzrostu 

gospodarczego, osiągnięcia celów 

określonych w Traktatach i 

aktualnej strategii „Europa 2020”, 

wdroŜenia siedmiu inicjatyw przewodnich 

oraz ograniczenia zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej; 

– w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego Komisja powinna jasno 

ocenić główne problemy gospodarcze 

i budŜetowe Unii i poszczególnych państw 

członkowskich, zaproponować działania 

priorytetowe w celu przezwycięŜenia tych 

problemów oraz określić inicjatywy 

podejmowane na szczeblu unijnym 

i państw członkowskich w celu 

zwiększenia konkurencyjności, wsparcia 

inwestycji długoterminowych, usunięcia 

barier dla zrównowaŜonego wzrostu 

gospodarczego, osiągnięcia celów 

określonych w Traktatach i 

aktualnej strategii „Europa 2020”, 

wdroŜenia siedmiu inicjatyw przewodnich 

oraz ograniczenia zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej; 

 a) Komisja powinna rozwaŜyć w 

szczególności, czy państwa członkowskie 

stoją w obliczu „wyjątkowych 

okoliczności”, który to termin odnosi się 

do nadzwyczajnego wydarzenia będącego 

poza kontrolą zainteresowanych państw 

członkowskich i mającego znaczący wpływ 

na sytuację finansową sektora instytucji 

rządowych, lub do okresów powaŜnego 

załamania gospodarki zdefiniowanego w 

zmienionym pakcie stabilności i wzrostu; 
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 b) w przypadku wystąpienia wyjątkowych 

okoliczności zalecenia Komisji powinny je 

uwzględniać i – zamiast domagać się cięć 

budŜetowych, które mogą jedynie 

pogorszyć bieŜącą sytuację gospodarczą – 

powinny skupiać się w większym stopniu 

na osiągnięciu budŜetu zrównowaŜonego 

w perspektywie średnio- i 

długoterminowej; 

Or. en 



 

AM\919334PL.doc  PE493.688v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

14.11.2012 A7-0339/12 

Poprawka  12 

Cornelis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – Zalecenie 3.3 dotyczące paktu społecznego dla Europy, ustęp 3, tiret szóste 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wdraŜania protokołu społecznego w celu 

ochrony podstawowych praw społecznych 

i pracowniczych; 

– wdraŜania protokołu społecznego w celu 

ochrony podstawowych praw społecznych 

i pracowniczych, w tym prawa do działań 

zbiorowych, praw w zakresie 

zabezpieczenia społecznego i 

honorowania układów zbiorowych; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Poprawka  13 

Cornelis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – Zalecenie 4.4 dotyczące zwiększenia przejrzystości, legitymacji i 

odpowiedzialności, ustęp 1, tiret dziesiąte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – przewodniczący Rady winien podawać 

do wiadomości publicznej wszelką 

formalną poradę przedstawioną Radzie 

Europejskiej przez przedstawicieli sektora 

finansowego; 

Or. en 

 

 


