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Betänkande A7-0018/2012 
Jean-Paul Gauzès 
Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 

COM(2011)0815 – 2011/2319(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikt 2012 som 

kommissionen lagt fram såsom en god 

grund för detta års europeiska 

planeringstermin. Parlamentet betonar att 

de lösningar som specifikt inriktas på den 

nuvarande statsskulds- och finanskrisen 

och som samtliga institutioner arbetar 

med dagligen bör gå hand i hand med en 

klarare inriktning på medel- och 

långsiktiga åtgärder för att öka tillväxten 

liksom en översyn av den allmänna 

ekonomiska ramen, i syfte att förbättra 

den europeiska ekonomins hållbarhet och 

konkurrenskraft och garantera dess 

långvariga framgång. 

1. Europaparlamentet beklagar andan i 

den årliga tillväxtöversikt 2012 som 

kommissionen lagt fram. Parlamentet 

betonar att de lösningar som 

rekommenderas inte kommer att göra det 

lättare att möta denna kris eller förhindra 

en allmän recession i EU, utan tvärtom 

förvärra dess effekter, öka den sociala 

ojämlikheten, fattigdomen och 

arbetslösheten och till slut göra alla 

människor i Europa fattigare. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet anser dock att den 

årliga tillväxtöversikten inte är tillräcklig 

för att återställa förtroendet hos Europas 

hushåll, företag och finansmarknader, 

eftersom den förbiser behovet av att vidta 

omedelbara åtgärder för att stödja 

verksamheter och sysselsättning på kort 

sikt genom att investera i 

Europa 2020-strategins mål. 

2. Europaparlamentet påminner om att den 

årliga tillväxtöversikten 2011 och ett antal 

andra nyliberala politiska initiativ visade 

sig vara allt annat än de redskap som 

krävs för att tackla krisen så att Europas 

medborgare gynnas. Med åberopande av 

att det är nödvändigt att återställa 

förtroendet för marknaderna, öka 

konkurrenskraften och uppnå tillväxt, 

minimeras lönerna, den sociala väven 

förstörs och de sociala rättigheterna för 

Europas folk inskränks. Parlamentet 

konstaterar att den europeiska sociala 

modellen håller på att brytas ned. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att den 

dominerande ekonomiska och 

tillväxtfrämjande modell som förespråkas 

i den årliga tillväxtöversikten 2012 är 

felaktig. De prioriteringar som 

kommissionen fastslår i den årliga 

tillväxtöversikten för 2012 är dramatiskt 

fjärmade från målen avseende ekonomisk 

effektivitet, social och miljömässig 

rättvisa, verklig ekonomisk konvergens, 

solidaritet och hållbar utveckling. 

Or. en 


