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Jean-Paul Gauzès 

Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Годишния обзор на 

растежа (ГОС) за 2012 г. във вида, в 

който е представен от Комисията, като 

добра основа за тазгодишния 

Европейски семестър; подчертава, че 

решенията, които са специално 

насочени към настоящата финансова 

и свързана с държавните дългове 

криза, по които се работи ежедневно 

във всички институции, трябва да 

вървят ръка за ръка със силен акцент 

върху мерките за подобряване на 

растежа в средносрочен и дългосрочен 

план, както и с щателен преглед на 

общата икономическа рамка, с цел да 

се подобри устойчивостта и 

конкурентоспособността на 

европейската икономика и да се 

гарантира нейният дълготраен успех;  

1. изразява съжаление във връзка с 

духа на Годишния обзор на растежа 

(ГОС) за 2012 г. във вида, в който е 

представен от Комисията; подчертава, 

че подкрепените решения няма да 

помогнат за справянето с тази криза 

или за предотвратяване на обща 

депресия в ЕС, а вместо това 

задълбочават нейното въздействие, 

повишават социалното неравенство, 

бедността и безработицата и в 

крайна сметка водят до обедняване на 

народите в Европа; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. счита обаче, че Годишният обзор на 

растежа не отговаря на необходимото 

за възстановяване на доверието сред 

европейските домакинства и 

предприятия, както и сред 

финансовите пазари, тъй като 

пренебрегва необходимостта от 

предприемане на спешни действия в 

подкрепа на краткосрочни дейности и 

заетост, като се инвестира в целите 

на стратегията „Европа 2020“; 

2. припомня, че Годишният обзор на 

растежа за 2011 г. и редица други 

инициативи, съответстващи на 

неолиберални политики, определено 

не се оказаха правилните 

инструменти за справяне с кризата в 

полза на европейските граждани; 

подчертава, че в името на 

възстановяването на доверието на 

пазара, повишаването на 

конкурентоспособността и 

постигането на растеж, се 

намаляват заплати, разрушава се 

социалната тъкан и се нарушават 

социалните права на хората на 

Европа; отбелязва, че цялостният 

европейски социален модел деградира; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. изразява убеждение, че 

доминиращият модел за 

икономическо развитие и растеж, 

подкрепен в Годишния обзор на 

растежа за 2012 г., е погрешен; 

определените от Комисията 

приоритети на Годишния обзор на 

растежа за 2012 г. са изключително 

далеч от целите за икономическа 

ефективност, социална и екологична 

справедливост, реално икономическо 

сближаване, солидарност и 

устойчиво развитие; 

Or. en 

 

 


