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8.2.2012 A7-0018/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. víta ročný prieskum rastu 2012, ako ho 

predstavila Komisia, ako dobrý základ pre 
tohtoročný európsky semester; zdôrazňuje, 
že riešenia, ktoré sa osobitne zameriavajú 
na súčasnú krízu štátnych dlhov 
a finančnú krízu a na ktorých všetky 
inštitúcie každodenne pracujú, by mali 
byť súčasne spojené s hlavným 
zameraním na strednodobé a dlhodobé 
opatrenia posilňujúce rast, ako aj 
s prepracovaním všeobecného 
hospodárskeho rámca s cieľom zlepšiť 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a zabezpečiť 
jeho trvalý úspech;  

1. vyjadruje nesúhlas s charakterom 
ročného prieskumu rastu 2012, ktorý 
predložila Komisia; zdôrazňuje, že 

presadzované riešenia nepomôžu čeliť 
tejto kríze a nezabránia ani všeobecnej 
recesii v EÚ, ale naopak ešte zhoršia jej 
dôsledky, zvýšia sociálne rozdiely, 
chudobu a nezamestnanosť a v konečnom 
dôsledku povedú k zbedačeniu národov 
Európy; 

Or. en 
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8.2.2012 A7-0018/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. domnieva sa však, že ročný prieskum 

rastu neposkytuje to, čo je potrebné na 
obnovenie dôvery európskych domácností 
a podnikov, ako aj finančných trhov, 
keďže prehliada potrebu prijať naliehavé 
opatrenia na podporu krátkodobých 
aktivít a zamestnanosti pri investovaní do 
cieľov stratégie Európa 2020; 

2. pripomína, že ročný prieskum rastu 

2011 a množstvo ďalších iniciatív v súlade 
s neoliberálnymi politikami sa ukázali byť 
úplne nevhodnými nástrojmi na riešenie 
krízy v prospech európskych občanov; 
zdôrazňuje, že v mene obnovy dôvery 
v trh, zvýšenia konkurencieschopnosti 
a dosiahnutia rastu sa minimalizujú 
mzdy, ničí sa sociálna štruktúra 
a porušujú sa sociálne práva európskych 
občanov; konštatuje, že sa rozkladá celý 
európsky sociálny model; 

Or. en 
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8.2.2012 A7-0018/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0018/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 5a. vyjadruje presvedčenie, že dominantný 
hospodársky a rastový model 
presadzovaný v ročnom prieskume rastu 
2012 je nesprávny; priority, ktoré Komisia 
stanovila v ročnom prieskume rastu 2012, 
sa dramaticky odlišujú od cieľov 
hospodárskej efektívnosti, sociálnej 
a environmentálnej spravodlivosti, 
reálneho hospodárskeho zbližovania, 
solidarity a trvalo udržateľného rozvoja; 

Or. en 

 

 


