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8.2.2012 A7-0018/2 

Alteração  2 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Contribuição para a Análise Anual do Crescimento para 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Análise Anual do 

Crescimento (AAC) para 2012 tal como 

apresentada pela Comissão, considerando 

que constitui uma boa base para o 

Semestre Europeu do presente ano; 

salienta que as soluções especificamente 

orientadas para as crises da dívida 

soberana e financeira atuais, e que estão 

a ser quotidianamente desenvolvidas por 

todas as instituições, devem ir de par com 

uma focalização importante sobre as 

medidas de reforço do crescimento a 

médio e longo prazo, assim como com 

uma monitorização do quadro económico 

geral, a fim de melhorar a 

sustentabilidade e a competitividade da 

economia europeia e de assegurar o seu 

sucesso duradouro;  

1. Lamenta o espírito da Análise Anual do 

Crescimento (AAC) para 2012, tal como 

apresentada pela Comissão;  salienta que as 

soluções promovidas não ajudarão a 

combater a crise ou a evitar uma recessão 

generalizada na UE, mas sim agravarão 

os seus efeitos, aumentarão as 

desigualdades sociais, a pobreza e o 

desemprego, e conduzirão finalmente ao 

empobrecimento dos povos da Europa; 

Or. en 
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8.2.2012 A7-0018/3 

Alteração  3 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Contribuição para a Análise Anual do Crescimento para 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera, contudo, que a Análise 

Anual do Crescimento fica aquém do 

necessário para a recuperação da confiança 

entre as famílias e empresas europeias, 

bem como os mercados financeiros, pois 

ignora a necessidade de medidas urgentes 

para apoiar a atividade a curto prazo e o 

emprego pelo investimento nos objetivos 

da Estratégia Europa 2020; 

2. Recorda que a Análise Anual do 

Crescimento de 2011 e várias outras 

iniciativas consentâneas com as políticas 

neoliberais revelaram ser instrumentos 

totalmente inadequados para debelar a 

crise no interesse dos cidadãos europeus. 

Salienta que, em nome da recuperação da 

confiança do mercado, do aumento da 

competitividade e do crescimento, se 

reduzem ao mínimo os salários, destrói-se 

o tecido social e violam-se os direitos 

sociais dos cidadãos europeus. Observa 

que o modelo social europeu está erodido; 

Or. en 
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8.2.2012 A7-0018/4 

Alteração  4 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Contribuição para a Análise Anual do Crescimento para 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Considera que o modelo económico e 

de crescimento dominante promovido pela 

Análise Anual do Crescimento para 2012 

está errado. As prioridades estabelecidas 

pela Comissão na Análise Anual do 

Crescimento para 2012 estão 

profundamente distanciadas dos objetivos 

de eficiência económica, justiça social e 

ambiental, convergência económica real, 

solidariedade e desenvolvimento 

sustentável; 

Or. en 

 

 


