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Grozījums Nr.  2 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto Gada 

izaugsmes pētījumu (GIP) par 2012. gadu, 
kas veido labu pamatu šā gada Eiropas 
pusgadam; uzsver, ka risinājumi, kas ir 

īpaši paredzēti pašreizējās valsts parādu 
un finanšu krīzes risināšanai un pie 
kuriem ik dienas strādā visas iestādes, 
būtu cieši jāsaista ar pasākumiem, kas 
palielinās izaugsmi vidējā termiĦā un 
ilgtermiĦā, kā arī būtu jāpārskata 
vispārējā ekonomikas sistēma, lai 
uzlabotu Eiropas ekonomikas ilgtspējību 
un konkurētspēju un nodrošinātu tai 
ilgstošus panākumus;  

1. pauž nožēlu par Komisijas iesniegtā 
Gada izaugsmes pētījuma (GIP) par 

2012. gadu ievirzi; uzsver, ka tajā izvirzītie 
risinājumi nepalīdzēs atrisināt šo krīzi vai 

novērst vispārējo ekonomikas lejupslīdi 
Eiropas Savienībā, bet gan saasinās krīzes 
sekas, palielinās sociālo nevienlīdzību, 
nabadzību un bezdarbu, un tā rezultātā 
krasi samazināsies Eiropas iedzīvotāju 
pārticības līmenis; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. tomēr uzskata, ka gada izaugsmes 

pētījums neatbilst tam, kas nepieciešams, 
lai atjaunotu Eiropas iedzīvotāju, 
uzĦēmumu un finanšu tirgu uzticēšanos, 
jo tajā netiek Ħemta vērā vajadzība 
steidzami rīkoties, lai atbalstītu īstermiĦa 
darbību un nodarbinātību, kas 
nepieciešama stratēăijas „Eiropa 2020” 
mērėu sasniegšanai; 

2. atgādina, ka Gada izaugsmes pētījums 

par 2011. gadu un vairākas citas 
neoliberālas politikas pamatnostādnēm 
atbilstīgas iniciatīvas, piemēram, pakts 
„Euro plus” nebūt nebija pareizie 
instrumenti krīzes novēršanai, ar kuriem 
tiktu uzlabota Eiropas iedzīvotāju 
situācija; uzsver, ka tirgus uzticības 

atgūšanas, konkurētspējas palielināšanas 
un izaugsmes nodrošināšanas nolūkā tiek 
samazinātas algas, izjaukts sociālais tīkls 
un pārkāptas Eiropas iedzīvotāju sociālās 
tiesības; norāda uz to, ka ir degradējies 
viss Eiropas sociālais modelis; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzskata, ka vadošais ekonomikas un 
izaugsmes modelis, kas popularizēts Gada 
izaugsmes pētījumā par 2012. gadu, ir 
nepareizs; prioritātes, ko Komisija 
noteikusi Gada izaugsmes pētījumā par 
2012. gadu, ārkārtīgi atšėiras no tādiem 
mērėiem kā ekonomikas efektivitāte, 
taisnīgums sociālajā un vides jomā, 
patiesa ekonomikas konverăence, 
solidaritāte un ilgtspējīga attīstība; 

Or. en 

 

 


