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Amendamentul 2 
Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0018/2012 
Jean-Paul Gauzès 
Contribuția la analiza anuală a creșterii pentru 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută analiza anuală a creșterii pe 
2012 (AAC) prezentată de Comisie, drept 
o bază adecvată pentru semestrul 
european din acest an; subliniază faptul că 
soluțiile care vizează în mod specific 
actuala criză a datoriilor suverane și criza 
financiară, soluții la găsirea cărora 
lucrează zilnic toate instituțiile, ar trebui 
să fie însoțite îndeaproape de măsuri pe 
termen mediu și lung de încurajare a 
creșterii, precum și de o refacere a 
cadrului economic general, pentru a 
îmbunătăți durabilitatea și 
competitivitatea și pentru a asigura 
succesul durabil al economiei europene;  

1. deplânge spiritul analizei anuale a 
creșterii pe 2012 (AAC) prezentată de 
Comisie; subliniază faptul că soluțiile 

promovate nu vor ajuta în confruntarea 
cu această criză sau la prevenirea unei 
recesiuni generalizate în UE, ci vor 
exacerba efectele acesteia, vor spori 
disparitățile sociale, sărăcia și șomajul și 
vor conduce, în cele din urmă, la 
sărăcirea popoarelor Europei; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Nikolaos Chountis, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0018/2012 
Jean-Paul Gauzès 
Contribuția la analiza anuală a creșterii pentru 2012 
COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră totuși că analiza anuală a 
creșterii nu oferă soluțiile necesare pentru 
restabilirea încrederii în rândul 
gospodăriilor, al întreprinderilor 
europene, precum și al piețelor 
financiare, întrucât aceasta omite nevoia 
de a lua măsuri urgente pentru susținerea 
ocupării forței de muncă și a activității pe 
termen scurt în eforturile pentru 
atingerea obiectivelor UE 2020; 

2. reamintește că analiza anuală a creșterii 
2011 și alte câteva inițiative alineate la 
politicile neoliberale s-au dovedit a fi 
orice altceva decât instrumente adecvate 
pentru soluționarea crizei în beneficiul 
cetățenilor europeni; subliniază faptul că, 
în numele restabilirii încrederii pe piață, 
al creșterii competitivității și al realizării 
creșterii, salariile sunt reduse la 
minimum, structura socială este distrusă, 
iar drepturile sociale ale europenilor sunt 
încălcate; constată că întregul model 
social european este degradat; 

Or. en 
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Amendamentul 4 
Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0018/2012 
Jean-Paul Gauzès 
Contribuția la analiza anuală a creșterii pentru 2012 
COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. consideră că modelul economic și de 
creștere predominant promovat de analiza 
anuală a creșterii 2012 este greșit; 
prioritățile stabilite de Comisie în cadrul 
analizei anuale a creșterii 2012 nu 
corespund aproape deloc cu obiectivele de 
eficiență economică, de justiție socială și 
de mediu, de convergență economică 
reală, de solidaritate și de dezvoltare 
sustenabilă; 

Or. en 

 

 


