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8. 2. 2012 A7-0018/2 

Pozměňovací návrh  2 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Příspěvek k roční analýze růstu 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá roční analýzu růstu 2012, kterou 

předložila Komise, jako dobrý základ pro 

letošní evropský semestr; zdůrazňuje, že 

řešení konkrétně zaměřená na současnou 

dluhovou a finanční krizi, na nichž 

všechny orgány každodenně pracují, by 

měla jít ruku v ruce s větším důrazem na 

střednědobá a dlouhodobá opatření 

k posílení růstu i se změnou všeobecného 

hospodářského rámce s cílem zlepšit 

udržitelnost a konkurenceschopnost 

evropského hospodářství a zajistit jeho 

dlouhodobý úspěch;  

1. vyslovuje politování nad charakterem 

roční analýzy růstu 2012, kterou předložila 

Komise; zdůrazňuje, že prosazovaná řešení 

nepřispějí k vyřešení této krize ani 

k zamezení všeobecnému hospodářskému 

poklesu v EU, ale naopak vyostří její 

dopady, umocní sociální nerovnosti, zvýší 

chudobu a nezaměstnanost a nakonec 

povedou ke zbídačení evropských národů; 

Or. en 
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8. 2. 2012 A7-0018/3 

Pozměňovací návrh  3 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Příspěvek k roční analýze růstu 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. považuje však roční analýzu růstu za 

nedostačující pro obnovení důvěry 

evropských domácností a podniků, jakož i 

finančních trhů, neboť tato analýza 

přehlíží potřebu podniknout naléhavé 

kroky, které by v rámci investic do cílů 

strategie EU 2020 podpořily krátkodobé 

činnosti a zaměstnanost; 

2. připomíná, že roční analýza růstu 2011 

a řada jiných iniciativ v souladu 

s neoliberálními politikami se neukázaly 

být ani zdaleka správnými nástroji 

k řešení krize ve prospěch evropských 

občanů; zdůrazňuje, že ve jménu 

obnovení důvěry na trhu, zvýšení 

konkurenceschopnosti a dosažení růstu 

jsou snižovány mzdy, rozrušuje se sociální 

struktura a jsou porušována sociální 

práva obyvatel Evropy; konstatuje, že se 

celý evropský sociální model rozpadá; 

Or. en 
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8. 2. 2012 A7-0018/4 

Pozměňovací návrh  4 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Příspěvek k roční analýze růstu 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. je přesvědčen, že dominantní 

hospodářský a růstový model prosazovaný 

v roční analýze růstu 2012 je chybný; 

priority roční analýzy růstu 2012, které 

stanoví Komise, jsou výrazně vzdálené 

cílům hospodářské efektivnosti, sociální 

a environmentální spravedlnosti, 

skutečného hospodářského sbližování, 

solidarity a udržitelného rozvoje; 

Or. en 

 

 


