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Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

przedstawioną przez Komisję roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2012 r. 

stanowiącą dobrą podstawę tegorocznego 

europejskiego semestru; podkreśla, Ŝe 

rozwiązaniom specjalnie 

ukierunkowanym na obecny kryzys 

zadłuŜeniowy i finansowy, nad którymi 

wszystkie instytucje pracują kaŜdego dnia, 

powinno towarzyszyć wyraźne skupienie 

się na średnio- i długofalowych środkach 

stymulujących wzrost, a takŜe przegląd 

ogólnych ram gospodarczych w celu 

poprawy zrównowaŜonego charakteru i 

konkurencyjności europejskiej gospodarki 

oraz zapewnienia jej trwałego sukcesu;  

1. ubolewa z powodu ducha 

przedstawionej przez Komisję rocznej 

analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r.; 

podkreśla, Ŝe postulowane rozwiązania nie 

pomogą stawić czoła kryzysowi ani 

zapobiec ogólnej recesji w UE, a – 

przeciwnie – nasilą jej skutki, zwiększą 

nierówności społeczne, ubóstwo i 

bezrobocie i ostatecznie doprowadzą do 

zuboŜenia ludności Europy; 
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2. uwaŜa jednak, Ŝe roczna analiza wzrostu 

gospodarczego nie zapewnia tego, co jest 

konieczne do przywrócenia zaufania w 

europejskich gospodarstwach domowych i 

przedsiębiorstwach oraz na rynkach 

finansowych, poniewaŜ pomija 

konieczność podjęcia pilnych działań 

wspierających działalność 

krótkoterminową i zatrudnienie przez 

inwestowanie w cele strategii „Europa 

2020”; 

2. przypomina, Ŝe roczna analiza wzrostu 

gospodarczego na 2011 r. i liczne inne 

inicjatywy zgodne z neoliberalną polityką 

nie sprawdziły się jako właściwe narzędzia 

przeciwdziałania kryzysowi z korzyścią dla 

obywateli europejskich; podkreśla, Ŝe w 

imię przywrócenia zaufania do rynku, 

zwiększenia konkurencyjności i 

osiągnięcia wzrostu płace ulegają 

zmniejszeniu, tkanka społeczna jest 

niszczona, a prawa socjalne ludności 

Europy są naruszane; zauwaŜa, Ŝe cały 

europejski model społeczny ulega 

degradacji; 
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 5a. uwaŜa, Ŝe dominujący model 

gospodarki i wzrostu promowany w 

rocznej analizie wzrostu gospodarczego 

na 2012 r. jest błędny; priorytety ustalone 

przez Komisję w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego na 2012 r. dramatycznie 

odbiegają od załoŜeń efektywności 

gospodarczej, sprawiedliwości społecznej i 

środowiskowej, rzeczywistej konwergencji 

gospodarczej, solidarności oraz 

zrównowaŜonego rozwoju; 

Or. en 

 

 


