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Rozpisanie nowych wyborów przez Zarz¹d jest równoznacz-
ne ze stawianiem siê ponad prawem

Bojkotujemy wybory!
Na nasze wielokrotne pisma prosz¹ce o uzasadnienie decyzji og³o-
szenia nowych wyborów otrzymujemy same wymijaj¹ce i nie mery-
toryczne odpowiedzi. Domagamy siê podania podstaw prawnych

zarz¹dzenia kolejnych wyborów. Posiadamy za�wiadczenie jakie
otrzyma³ Józef Czyczerski od Komisji Wyborczej Spó³ki po przepro-
wadzonych majowych wyborach, wskazuj¹ce, i¿ zosta³ on przedsta-
wicielem za³ogi do Rady Nadzorczej VIII kadencji. Zarz¹d wysy³aj¹c
zaproszenia na festyn, zaprasza Józefa Czyczerskiego jako cz³onka
rady nadzorczej � niestety tylko na papierze.

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji mówi, i¿ pracownicy maj¹ pra-
wo do wyboru trzech cz³onków Rady Nadzorczej, dlatego te¿ Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy nie jest uprawnione do pominiêcia takich
osób w sk³adzie Rady Nadzorczej Spó³ki. Bezprawna odmowa powo³a-
nia do sk³adu Rady Nadzorczej VIII kadencji, wybranych zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem przedstawicieli za³ogi, jest obecnie rozpatrywana
przez prokuraturê i S¹d. Zadajemy wiêc Zarz¹dowi KGHM Polska Mied�
S.A. pytania: Sk¹d siê bierze taka ogromna determinacja i chêæ do de-
waluacji obowi¹zuj¹cego prawa przez osoby wyniesione przez Platfor-
mê Obywatelsk¹ na tak istotne stanowiska gospodarcze? Czy jest to
zwyk³e dyletanctwo czy celowe dzia³anie na polecenie partyjnych mo-
codawców?

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� nie wpi-
sze siê w t¹ destabilizacjê prawn¹ Spó³ki i nie desygnuje swojego
przedstawiciela do Komisji Wyborczej, która ma byæ powo³ana z na-
ruszeniem �Regulaminu wyborów i odwo³ania cz³onków Rady Nadzor-
czej KGHM Polska Mied� S.A. wybieranych przez pracowników Spó³ki�.

Poni¿ej przedstawiamy wspólne stanowisko Zwi¹zków Zawodowych
dotycz¹ce zarz¹dzenia przez Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. w dniach
19-20 wrze�nia 2011r. wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onków Rady
Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spó³ki.

Ni¿ej podpisane Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied�
S.A. stwierdzaj¹ jednoznacznie, i¿ obecne dzia³ania Zarz¹du w kwestii
zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej odbieraj¹
jako naruszanie obowi¹zuj¹cego prawa oraz dalsze i celowe eskalowa-
nie konfliktu przez Zarz¹d Spó³ki z pracownikami.

Zgodnie z �Regulaminem wyborów i odwo³ania cz³onków Rady Nad-
zorczej KGHM Polska Mied� S.A. wybieranych przez pracowników Spó³-
ki� wybory nie wymagaj¹ powtórzenia za� w dniu 15 czerwca 2011r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Komisja Wyborcza Spó³ki Pro-
toko³em koñcowym z dnia 13.05.2011r. z przeprowadzonych wyborów
w dniach 11 i 12 maja br. stwierdzi³a wybór trzech przedstawicieli za³ogi
do Rady Nadzorczej Spó³ki oraz prawomocno�æ tych wyborów. Tak
wiêc wybory, które odby³y siê w dniach 11-12 maja 2011r. s¹ przepro-
wadzone zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji
i prywatyzacji Dz. U. Nr 171 poz. 1397 z pó�niejszymi zmianami.

... (Art 14 ust.2 Cz³onkowie rady nadzorczej, o których mowa w ust. 1,
wybierani s¹ w wyborach bezpo�rednich i tajnych, przy zachowaniu
zasady powszechno�ci. Wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla walnego zgro-
madzenia.) ... oraz zgodnie ze Statutem Spó³ki i �Regulaminem wybo-
rów i odwo³ania cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.
wybieranych przez pracowników Spó³ki� s¹ prawomocne i Józef Czy-
czerski, Leszek Hajdacki i Ryszard Kurek s¹ wybranymi zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym w tej kwestii prawem i s¹ cz³onkami Rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied� S.A. VIII kadencji. Zapisy Ustawy wyra�nie wskazuj¹, ¿e
pracownicy maj¹ prawo wyboru trzech cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki.

St¹d osoby wskazane przez pracowników wchodz¹ do sk³adu rady
nadzorczej z mocy prawa, zatem walne zgromadzenie akcjonariuszy nie
jest uprawnione do pominiêcia takich osób w sk³adzie Rady Nadzorczej
Spó³ki. Tym samym podjête uchwa³y WZA z dnia 15 czerwca 2011 r.

Znaczne podwy¿ki w ró¿nych kategoriach pracownicy od-
czuj¹ w portfelach

W Pol-Mied� Trans korzystniej
dla pracowników

Wiêcej pieniêdzy w funduszu socjalnym, dodatki dla maszynistów
obs³uguj¹cych lokomotywy przystosowane do zdalnego sterowa-
nia oraz najprawdopodobniej przeszeregowania dla wiêkszo�ci za-
trudnionych, to d³ugo oczekiwane przez pracowników zmiany, o któ-
re zabiega³a �Solidarno�æ�.

Bardzo pozytywne zapisy zosta³y wprowadzone do Zak³adowego Fun-
duszu �wiadczeñ Socjalnych. Coroczne �wiadczenie wypoczynkowe
zosta³o zwiêkszone o 20%, dziêki czemu ka¿dy pracownik otrzyma³ ok.
290z³ wiêcej ni¿ przed rokiem. Ustalono równie¿, i¿ bony �wi¹teczne
bêd¹ przyznawane dwa razy do roku, na �wiêto Bo¿ego Narodzenia i
Wielkanoc.

Wprowadzone zostan¹ dodatki za obs³ugê lokomotyw przystosowa-
nych do zdalnego sterowania (tzw. joystickowe) dla maszynistów pra-
cuj¹cych �na miejscu�. Trwaj¹ rozmowy dotycz¹ce ustalenia wysoko-
�ci dodatku i warunków w jakich bêdzie on naliczany.

Najwa¿niejsz¹ z informacji jest perspektywa podwy¿ek dla pracowni-
ków. NSZZ �Solidarno�æ� i ZZPPM wyst¹pi³y do Prezesa Zarz¹du z pi-
smem dotycz¹cym �podwy¿szenia wynagrodzeñ dla pracowników Pol-
Mied� Trans Sp. z o.o.�. Poni¿ej przedstawiamy tre�æ pisma i uzasadnie-
nie wspomnianego ¿¹dania.

�Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Pol-Mied� Trans Sp. z o.o. wnosz¹ o
przyst¹pienie do rozmów na temat podwy¿szenia wynagrodzeñ pra-
cowników Spó³ki. Uwa¿amy, ¿e za³oga naszej Spó³ki w znacz¹cy spo-
sób przyczyni³a siê do osi¹gniêcia dobrego wyniku finansowego przez
Nasz¹ Firmê, co powinno znale�æ odzwierciedlenie w przychodach pra-
cowników.

Dotychczasowe do�wiadczenia wykazuj¹ równie¿, ¿e przeznaczenie czê-
�ci osi¹gniêtego zysku na podwy¿kê wynagrodzeñ jest najkorzystniej-
szym sposobem na wzrost warto�ci Firmy oraz przyczynia siê do zwiêk-
szenia zaanga¿owania za³ogi przy realizacji celów wyznaczanych przez
Zarz¹d oraz kadrê kierownicz¹ naszej Firmy.

Zwi¹zki Zawodowe reprezentuj¹c interesy pracowników maj¹ nadziejê
na wynegocjowanie i podpisanie porozumienia o wprowadzeniu pod-
wy¿ek dla pracowników ju¿ od wrze�nia 2011r.�



pomijaj¹ce powo³anie do sk³adu Rady Nadzorczej VIII kadencji wybra-
nych przez pracowników trzech przedstawicieli za³ogi s¹ naruszeniem
obowi¹zuj¹cego prawa.

Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. oraz jego mocodawcy z nadania Plat-
formy Obywatelskiej, brn¹c dalej �wiadomie w tych dzia³aniach, z pre-
medytacj¹ ³amie obowi¹zuj¹ce prawo, prowokuj¹c dalsze napiêcia spo-
³eczne oraz prowadz¹ Spó³kê do niezrozumia³ej destabilizacji prawnej.
Uchwa³a Nr 37/VIII/11 Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. z dnia
6 lipca 2011r. oraz Uchwa³a Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. nr 107/
VII/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. s¹ niezgodne z prawem i ra¿¹co
naruszaj¹ zapis § 8 �Regulaminu wyborów i odwo³ania cz³onków Rady
Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. wybieranych przez pracowników
Spó³ki�. Zapisy Regulaminu stanowi¹ jasno, ¿e wybory cz³onków Rady
Nadzorczej wybieranych przez pracowników zarz¹dza Zarz¹d Spó³ki w
porozumieniu z wybranymi przez pracowników cz³onkami Rady Nad-
zorczej aktualnej kadencji. Takie porozumienie nie zosta³o zawarte.

Maj¹c powy¿sze na uwadze wzywamy Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A.
do zaniechania dzia³añ niezgodnych z prawem i szkodz¹cym wizerun-
kowi Spó³ki.

Stanowczo o�wiadczamy, ¿e nie damy siê wci¹gn¹æ w kierowan¹
przez polityków Platformy Obywatelskiej a wykonywan¹ przez Za-
rz¹d pod Pañskim kierownictwem grê. Nie pozwolimy na manipulo-
wanie pracownikami Polskiej Miedzi i zdecydowanie odmawiamy
udzia³u w tych pseudo wyborach.

NSZZ �Solidarno�æ�
ZZ Pracowników Przemys³u Miedziowego
ZZ Pracowników Do³owych
KZZ Pracowników Do³owych
ZZPTiA �Dozór�
ZZ Pracowników Fizycznych
NSZZ �Solidarno�æ 80�
ZZ Ratowników Górniczych
ZZ �Polska Mied��

Polska miêdzy histori¹ a geopolityk¹

Uk³ad Niemcy - Rosja
�Polska wie z przesz³o�ci, co znaczy porozumienie siê dwóch jej s¹sia-
dów. (...) Marzeniem Niemiec jest doprowadzenie do kooperacji z Rosj¹.
Do tego dopu�ciæ nie mo¿na. Mimo ogromnych ró¿nic w systemach i
kulturze Niemiec i Rosji trzeba stale pilnowaæ tej sprawy. Na �wiecie
powstawa³y ju¿ dziwniejsze sojusze. Jak przeciwdzia³aæ? Gra bêdzie
trudna przy parali¿u woli i krótkowzroczno�ci Zachodu�. Te prorocze,
ponadczasowe s³owa wypowiedzia³ Józef Pi³sudski w 1934 roku w
Belwederze do najwa¿niejszych polityków i wojskowych II Rzeczypo-
spolitej. Piêæ lat pó�niej zosta³ zawarty na Kremlu w Moskwie uk³ad
niemiecko-rosyjski, nadal nies³usznie nazywany przez niektórych uk³a-
dem Ribbentrop-Mo³otow, a to w celu pomniejszenia jego znaczenia w
duchu historycznej poprawno�ci politycznej.

23 sierpnia 1939 roku Niemcy, zwane wówczas III Rzesz¹, i Rosja,
nazywana wtedy Zwi¹zkiem Sowieckim, zawar³y oficjalny, formalny uk³ad
miêdzypañstwowy. Uk³ad by³ tajny, skierowany przeciwko Europie, a
przeciwko Polsce w pierwszej kolejno�ci. Dzieli³ Europê na strefy wp³y-
wów Berlina i Moskwy, a na Polskê zapad³ wyrok IV rozbioru. Bez tego
uk³adu Hitler i Stalin nie rozpêtaliby II wojny �wiatowej z wszystkimi jej
straszliwymi konsekwencjami, które mimo up³ywu tylu lat odczuwamy
jeszcze do dzisiaj. Minê³a nie epoka, ale kilka epok i oto stosunki nie-
miecko-rosyjskie nigdy od 23 sierpnia 1939 nie by³y tak dobre jak
obecnie.

Rosja W³adimira Putina prowadzi politykê odbudowy imperium. Jed-
nym z jej elementów s¹ dzia³ania skierowane przeciwko Polsce, w tym
szanta¿ energetyczny, próby izolacji oraz neutralizacja Polski na arenie
miêdzynarodowej. Niemcy s¹ naszym sojusznikiem w NATO, a tak¿e
partnerem w Unii Europejskiej, a jednak maj¹ z Rosj¹ du¿o lepsze sto-
sunki ni¿ z Polsk¹, a w ostatnim czasie obserwujemy szczególne ich
o¿ywienie. Niemcy buduj¹ pod Ni¿nym Nowogrodem ogromne, super-
nowoczesne centrum szkolenia dla armii rosyjskiej! Przed miesi¹cem
zakoñczy³y siê kolejne konsultacje Rosji i Niemiec, którym przewodni-

czyli kanclerz Angela Merkel i prezydent Dmitrij Miedwiediew. Nied³ugo
zostanie zakoñczony Nord Stream, co jest szczególnie istotne zw³asz-
cza teraz, gdy Niemcy wycofuj¹ siê z energetyki atomowej. Tak przyja-
cielskich stosunków nie by³o od czasów, kiedy 23 sierpnia 1939 r.
Stalin na Kremlu wznosi³ toast �za mojego przyjaciela Adolfa Hitlera!�.
Najwiêkszym przyjacielem obecnego premiera W³adimira Putina jest
Gerhard Schroeder - kanclerz Niemiec (1998-2005). Jako przyjaciel pre-
miera Rosji, cz³onek zarz¹du kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum
zajmuj¹cego siê budow¹ Gazoci¹gu Pó³nocnego, Schroeder w krajach
UE, a szczególnie w Niemczech i oczywi�cie w samej Rosji prowadzi
dzia³alno�æ skierowan¹ przeciw Polsce. Oto niektóre z jego wypowie-
dzi, a nie s¹ to wypowiedzi jakiego� publicysty:
�Unia Europejska powinna odrzuciæ te prymitywne interesy nacjonali-
styczne, gdy¿ przeszkadzaj¹ one integracji europejskiej i rozwojowi sto-
sunków UE z Rosj¹. (...) sprzeciw Polaków wobec Gazoci¹gu Pó³nocne-
go nie opiera siê na merytorycznych przes³ankach, lecz podyktowany
jest bardzo egoistycznymi motywami, (...) rz¹d w Warszawie traktuje
Uniê Europejsk¹ jak zak³adnika swojej nacjonalistycznej i antyrosyj-
skiej polityki. (...) Jest to szkodliwe dla integracji europejskiej. Dla dobra
Europy nale¿y niekiedy zapominaæ o interesach poszczególnych kra-
jów�.

Zarzuty, ¿e Polacy s¹ egoistami i nie chc¹ zrezygnowaæ dla dobra Euro-
py z nacjonalistycznych interesów, s¹ szokuj¹ce. To, co g³osi obecnie
by³y kanclerz Schroeder, w podobnym tonie w sierpniu 1939 r. mówi³ o
Polsce kanclerz Adolf Hitler!

Józef Szaniawski
�Nasz Dziennik�

Rolowanie
Od czasu przejêcia rz¹dów przez formacjê (w budowie) z Donkiem
na czele, ca³y czas w ka¿dej dziedzinie ¿ycia jeste�my rolowani na
wszystkim i we wszystkim. Obecna w³adza jak ¿adna dot¹d bawi siê
w rz¹dzenie, a my za ich zabawê z miesi¹ca na miesi¹c p³acimy coraz
wiêcej, co mo¿na zobaczyæ na warszawskim liczniku d³ugu, jak za-
ci¹gaj¹ w naszym imieniu kredyty i ani my�l¹ ich sp³acaæ � nie maj¹
¿adnej odpowiedzialno�ci! Oni ju¿ dawno zapomnieli z czyjego man-
datu i w jakim celu siê tam znale�li, przewrócili proporcje, przyjêli
zasadê, ¿e to my jeste�my dla nich, a nie oni dla nas. Doprowadzili
ju¿ do takich sytuacji, wyjêtych chyba ¿ywcem z okresu stanu wo-
jennego, ¿e obecnie rz¹dz¹cych nie wolno krytykowaæ. Za krytykê
w³adzy tak jak w mrocznym okresie stanu wojennego gro¿¹ ró¿nego
rodzaju represje ³¹cznie z zabraniem mienia i wyrokami s¹dowymi.
Niepokornych pozbawia siê pracy teraz tylko z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie
deportuje siê jeszcze poza terytorium Polski tak jak kiedy� z biletem
w jedn¹ stronê.

Podwórko KGHM jest tego dobitnym przyk³adem. Od czterech lat
mimo ogromnych zysków wypracowanych przez pracowników
KGHM ¿adnym sposobem nie mo¿emy uzyskaæ podwy¿ki wyna-
grodzeñ dla ka¿dego pracownika. Zarz¹d i bliscy jego wspó³pra-
cownicy o swoj¹ kieszeñ dok³adnie zadbali, niemal¿e podwajaj¹c
swoje dochody. Nie po raz pierwszy zreszt¹ okazuje siê, ¿e za zabawê
rz¹dz¹cych maj¹ zap³aciæ najubo¿si. Jak maj¹ ¿yæ Ci, który w obrêbie
KGHM osi¹gaj¹ dochody rzêdu 350z³ na osobê, nie s¹ to wyj¹tkowe
sytuacje. Na 50-lecie firmy zamiast podwy¿ek wynagrodzeñ za-
fundowali nam wyborczy festyn, ale okazuje siê, ¿e te¿ jakby dla
wybranych. Zabrak³o miejsca i przys³owiowej miski zupy dla renci-
stów, pewnie by firma zbankrutowa³a dlatego odebrano talony ren-
cistom, po czym Zarz¹d zreflektowa³ siê t³umacz¹c, ¿e to pomy³ka i
talony jednak siê nale¿¹. Dziwne, ¿eby nie nale¿a³y siê cz³owiekowi,
który uleg³ pod ziemi¹ wypadkowi i np. amputowano mu nogê...
Zorganizowano festyn, podczas gdy czwarty rok z rzêdu wyczekuje-
my podwy¿ek, to tak jakby napluto nam w twarz i kazano przyj�æ na
festyn, ¿eby mogli sprawdziæ czy po kolejnym opluciu bêdziemy siê
wycierali. Z pewno�ci¹ znajd¹ siê tacy, którzy powiedz¹, ¿e to deszcz
pada. Ja na pewno nie zaprzedam swojej godno�ci za �pierwszej
�wie¿o�ci� karkówkê i kufel rozwodnionego piwa.

Górnik z ZG �Lubin�
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Og³oszenia
XXIX Rocznica Zbrodni Lubiñskiej

W Orzeszkowie ko³o �cinawy, w niedzielê 4 wrze�nia
o godz. 10:00 odbêdzie siê msza w intencji Mieczy-
s³awa Po�niaka, jednej z trzech ofiar Zbrodni Lubiñ-
skiej. Nastêpnie zostan¹ z³o¿one kwiaty na grobie.

Pielgrzymka Ludzi Pracy

Je�li chcesz wzi¹æ udzia³ w Pielgrzymce do Czêsto-
chowy, a Twoja Komisja Zak³adowa �Solidarno�ci�
nie organizuje wyjazdu, pojed� z Zarz¹dem Regionu
Zag³êbia Miedziowego. Zarz¹d Regionu organizuje
wyjazd na 18 wrze�nia, koszt wyjazdu to 10z³.

�Zg³oszenia osób chêtnych na wyjazd do Czêstocho-
wy przyjmowane bêd¹ do 9 wrze�nia do godz. 15.30
w Regionie w Legnicy. Prosimy przy zg³oszeniu chêt-
nych podaæ: imiê i nazwisko uczestnika, miejscowo�æ,
w której wsi¹dzie do autobusu oraz nazwê organiza-
cji zak³adowej. Trasa i godziny odjazdu autobusu po-
dane bêd¹ po 9 wrze�nia (zg³oszenia: wobrem-
ski@gmail.com).� � g³osi komunikat Zarz¹du Regio-
nu.

Euromanifestacja we Wroc³awiu

NSZZ �Solidarno�æ� i Europejska Konfederacja Zwi¹z-
ków Zawodowych organizuj¹ euromanifestacjê, któ-
ra odbêdzie siê 17 wrze�nia we Wroc³awiu, w dniu
spotkania ministrów finansów krajów Unii Europej-
skiej. Manifestacja odbywaæ siê bêdzie pod has³ami
�TAK dla europejskiej solidarno�ci, TAK dla miejsc
pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki ciêæ�. W
stolicy Dolnego �l¹ska demonstrowaæ bêd¹ zwi¹z-
kowcy z Polski i kilkudziesiêciu krajów Europy.

Podobnie, jak w przypadku wyjazdu na Pielgrzymkê,
zg³oszenia osób chêtnych na wyjazd do Wroc³awia z
Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ�
przyjmowane bêd¹ do 9 wrze�nia do godz. 15.30 w
Regionie w Legnicy. Proszê przy zg³oszeniu chêtnych
podaæ: imiê i nazwisko uczestnika, miejscowo�æ, w
której wsi¹dzie do autobusu oraz nazwê organizacji
zak³adowej. Trasê i godziny odjazdu autobusów po-
damy po 9 wrze�nia. Po manifestacji planowany jest poczêstunek w
Kawicach (zg³oszenia: wobremski@gmail.com).

Przypomnijmy, ¿e euromanifestacja we Wroc³awiu ma za zadanie wska-
zaæ rz¹dz¹cym pañstw europejskich oraz obywatelom ca³ej Europy po-
stulaty zwi¹zków zawodowych, które s¹ lekarstwem na stabilizacjê go-
spodarcz¹ w zgodzie ze spo³ecznym rozwojem i godnym ¿yciem ka¿de-
go cz³owieka. Dlatego�

Protestujemy przeciwko:
- Dyktatowi rynków finansów i agencji ratingowych.
- Polityce ustawicznych ciêæ socjalnych i obni¿ania wynagrodzeñ.
- Brakowi bezpieczeñstwa socjalnego i bezrobociu, zw³aszcza w�ród
m³odzie¿y.
- Deregulacji standardów pracy i p³acy oraz degradacji standardów spo-
³ecznych.
- Nieprzestrzeganiu zapisów uk³adów zbiorowych i demonta¿owi dialo-
gu spo³ecznego.
- Rozwarstwieniu spo³ecznemu.

¯¹damy:
- Stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia.
- Poszanowania autonomii partnerów spo³ecznych w sporach i nego-

cjacjach.
- Realnego dialogu spo³ecznego.
- Dzia³añ na rzecz wzrostu i ochrony si³y nabywczej p³acy.
- Gwarancji godziwego wynagrodzenia.
- Stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantuj¹cego rozwój spo-
³eczny i solidarno�æ spo³eczn¹.
- Powszechnego dostêpu do wysokiej jako�ci us³ug publicznych.
- Gwarancji wy¿szych emerytur.

¯¹damy równie¿:
- Wdro¿enia mechanizmów ograniczaj¹cych spekulacje i wspieraj¹-
cych europejski plan odbudowy gospodarczej.
- Wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i wykorzystania
dostêpnych instrumentów bud¿etowych na rzecz wzrostu inwestycji i
zrównowa¿onego rozwoju.
- Likwidacji rajów podatkowych i przeciwdzia³ania fiskalnym oszustwom
i defraudacjom.
- Rozwoju polityki przemys³owej opartej na technologiach niskoemi-
syjnych.
- harmonizacji podstawy opodatkowania przedsiêbiorstw z ustaleniem
minimalnej stopy opodatkowania.


