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Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Komisijos pateiktą 

2012 m. metinę augimo apžvalgą, kadangi 

tai geras pagrindas šių metų Europos 

semestrui; pabr÷žia, kad konkretūs visų 

institucijų kasdien rengiami sprendimai, 

skirti spręsti dabartin÷s valstyb÷s skolų ir 

finansų kriz÷s problemoms, tur÷tų būti 

siejami su ypatingu d÷mesiu vidutin÷s 

trukm÷s ir ilgalaik÷ms augimo skatinimo 

priemon÷ms, taip pat su nuodugniu 

bendrosios ekonomin÷s sistemos 

persvarstymu, kad būtų užtikrinta didesnis 

Europos ekonomikos tvarumas, 

konkurencingumas ir jos ilgalaik÷ s÷km÷; 

1. nepritaria Komisijos pateiktos 2012 m. 

metin÷s augimo apžvalgos esmei; pabr÷žia, 

kad remiami sprendimai nepad÷s 

atsilaikyti šiai krizei ar išvengti bendro 

nuosmukio ES, bet tik padidins jos 

poveikį, socialinę nelygybę, skurdą ir 

nedarbą, o galutin÷ pasekm÷ gal÷tų būti 

Europos gyventojų nuskurdimas; 

Or. en 
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2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. vis d÷lto mano, kad į metinę augimo 

apžvalgą neįtrauktos priemon÷s, būtinos 

atkurti Europos namų ūkių ir įmonių, taip 

pat finansų rinkų pasitik÷jimui, kadangi 

joje neskirta d÷mesio būtinybei imtis 

skubių veiksmų, reikalingų remti 

trumpalaikei veiklai ir užimtumui, o tai 

svarbu norint pasiekti strategijos 

„Europa 2020“ tikslus; 

2. primena, kad 2011 m. metin÷ augimo 

apžvalga ir kelios kitos iniciatyvos, 

atitinkančios neoliberaliąją politiką, buvo 

tinkamos ir Europos piliečiams naudingos 

kovos su krize priemon÷s. pabr÷žia, kad 

siekiant atgauti rinkos pasitik÷jimą, 

padidinti konkurencingumą ir paskatinti 

augimą, iki minimumo mažinami 

atlyginimai, žlugdoma socialin÷ struktūra 

ir pažeidžiamos socialin÷s Europos 

žmonių teis÷s; pastebi, kad pablog÷jo 

visas Europos socialinis modelis; 

Or. en 
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 5a. mano, kad 2012 m. metin÷je augimo 

apžvalgoje skatinamas vyraujantis 

ekonomikos ir augimo modelis yra 

neteisingas; Komisijos nustatyti 2012 m. 

metin÷s augimo apžvalgos prioritetai labai 

nutolę nuo ekonominio efektyvumo, 

teisingumo sprendžiant socialinius bei 

aplinkos apsaugos klausimus, realios 

ekonomin÷s konvergencijos, solidarumo 

ir tvaraus vystymosi tikslų; 

Or. en 

 

 


