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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee tyytyväisenä merkille komission 

esittelemän vuotuisen 

kasvuselvityksen 2012 hyvänä pohjana 

tämän vuoden talouspolitiikan 

eurooppalaiselle ohjausjaksolle; korostaa, 

että vallitsevaa julkisen talouden 

velkakriisiä ja rahoituskriisiä koskevissa 

erityisratkaisuissa, joita kaikki toimielimet 

päivittäin työstävät, on huomioitava 

keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvua 

tukeviin toimiin sekä talouden yleisten 

rakenteiden uudistamiseen keskittyvä työ, 

jotta voidaan parantaa unionin talouden 

kestävyyttä ja kilpailukykyä ja varmistaa 

sen pitkäaikainen menestys;  

1. pitää valitettavana komission 

esittelemän vuotuisen 

kasvuselvityksen 2012 henkeä; korostaa, 

että ehdotetuilla ratkaisuilla ei auteta 

tämän kriisin hoitoa tai yleisen 

taantuman ehkäisemistä EU:ssa vaan 

pahennetaan kriisin vaikutuksia, lisätään 

sosiaalista epätasa-arvoisuutta, köyhyyttä 

ja työttömyyttä siten, että lopulta 

päädytään Euroopan kansojen 

köyhtymiseen; 

Or. en 
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2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo kuitenkin, että vuotuinen 

kasvuselvitys ei mene riittävän pitkälle, 

jotta palautettaisiin eurooppalaisten 

kotitalouksien ja yritysten sekä 

rahoitusmarkkinoiden luottamus, koska 

siinä jätetään huomiotta tarve ryhtyä 

kiireellisiin toimiin lyhyen aikavälin 

toiminnan ja työllisyyden tukemiseksi 

investoitaessa Eurooppa 2020 

-tavoitteisiin; 

2. palauttaa mieliin, että vuotuinen 

kasvuselvitys 2011 ja monet muut 

uusliberaalin politiikan mukaiset aloitteet, 

osoittautuivat täysin vääriksi välineiksi 

pyrittäessä hoitamaan kriisiä Euroopan 

kansalaisten hyväksi; korostaa, että 

markkinoiden luottamuksen 

palauttamisen, kilpailukyvyn lisäämisen 

ja kasvun saavuttamisen nimissä palkat 

lasketaan minimiin, yhteiskunnan 

sosiaalinen rakenne tuhotaan ja 

Euroopan kansojen sosiaalisia oikeuksia 

rikotaan; toteaa, että koko Euroopan 

sosiaalinen malli heikentyy; 

Or. en 
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5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. katsoo, että vuotuisessa 

kasvuselvityksessä 2012 kannatettu 

vallitseva talous- ja kasvumalli on väärä; 

katsoo, että komission vuotuisessa 

kasvuselvityksessä 2012 asettamat 

painopistealueet ovat hyvin kaukana 

taloudellisen tehokkuuden, sosiaalisen ja 

ympäristöä koskevan 

oikeudenmukaisuuden, todellisen 

taloudellisen lähentymisen, 

yhteisvastuullisuuden ja kestävän 

kehityksen tavoitteista; 

Or. en 

 

 


