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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. peab komisjoni esitatud 2012. aasta 

majanduskasvu analüüsi heaks aluseks 

käesoleva aasta Euroopa poolaastale; 

rõhutab, et spetsiaalselt valitsemissektori 

praeguse võla- ja finantskriisi ületamiseks 

mõeldud lahendustega, millega kõik 

institutsioonid iga päev tegelevad, peaksid 

kaasnema keskmise kestusega ja 

pikaajalised majanduskasvu soodustavad 

meetmed, samuti üldise 

majandusraamistiku põhjalik 

uuendamine, et suurendada Euroopa 

majanduse jätkusuutlikkust ja 

konkurentsivõimet ning tagada selle 

pikaajaline edukas areng;  

1. peab komisjoni esitatud 2012. aasta 

majanduskasvu analüüsi suunitlust 

taunitavaks; rõhutab, et soovitatud 

lahendused ei aita kriisi vastu võidelda 

ega üldist madalseisu ELis ära hoida, vaid 

pigem teravdavad selle mõju, 

suurendavad sotsiaalset ebavõrdsust, 

vaesust ja tööpuudust ning võivad lõpuks 

viia Euroopa rahvaste vaesumiseni; 

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. on siiski seisukohal, et aasta 

majanduskasvu analüüs ei ole piisav, et 

Euroopa kodumajapidamiste, ettevõtete ja 

ka finantsturgude usaldust taastada, kuna 

selles on jäetud tähelepanuta asjaolu, et 

ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide 

saavutamiseks investeerides on vaja 

kiiresti tegutseda, et toetada lühiajalisi 

meetmeid ja tööhõivet; 

2. tuletab meelde, et 2011. aasta 

majanduskasvu analüüs ja paljud teised 

neoliberaalse poliitika vaimus tehtud 

algatused on olnud kõike muud kui õiged 

vahendid, et Euroopa kodanike huvides 

kriisi vastu võidelda; rõhutab, et turu 

usalduse taastamise, konkurentsivõime 

suurendamise ja majanduskasvu 

saavutamise nimel vähendatakse palku 

miinimumini, lõhutakse sotsiaalset 

struktuuri ja rikutakse Euroopa inimeste 

sotsialaseid õigusi; märgib, et Euroopa 

sotsiaalse mudeli seisund tervikuna 

halveneb; 

Or. en 
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 5 a. on seisukohal, et 2012. aasta 

majanduskasvu analüüsis pakutud 

peamised majanduse ja majanduskasvu 

mudelid on valed; komisjoni 2012. aasta 

majanduskasvu analüüsis seatud 

prioriteedid on väga kaugel majanduse 

tõhususe, sotsiaalse ja keskkonna-alase 

õigluse, tegeliku majandusliku 

lähenemise, solidaarsuse ja säästva 

arengu eesmärkidest; 

Or. en 

 

 


