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  Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 

λιτότητας, η επιβολή του ενιαίου 

νομίσματος και οι οικονομικοί 

περιορισμοί που ορίζονται βάσει των 

Συνθηκών της ΕΕ είχαν υφεσιακό και 

αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην 

οικονομία των κρατών μελών, και ιδίως 

των κρατών της ζώνης του ευρώ, 

προκαλώντας την κατάρρευση της 

εσωτερικής ζήτησης, την αύξηση των 

επιπέδων ανεργίας και τη δραματική 

αύξηση των κοινωνικών εντάσεων·  
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44. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τα οποία 

απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις και 

δεσμεύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα με στόχο 

την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί μια 

ολιστική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την προσαρμογή των 

απαιτούμενων υποδομών, τη δημιουργία 

ποιοτικής απασχόλησης με αξιοπρεπείς 

μισθούς, καθώς και την ενίσχυση των 

δημόσιων υπηρεσιών και των ευέλικτων 

ρυθμίσεων εργασίας, που θα πρέπει να 

συμβαδίζουν με την κατάλληλη ασφάλεια 

των θέσεων εργασίας και την 

προσβάσιμη κοινωνική προστασία· 

44. εκφράζει την ανησυχία του 

σχετικά με τη δημογραφική συρρίκνωση, 

η οποία επηρεάζει όλες τις περιφέρειες της 

ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό· υπογραμμίζει 

ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 

ανακτήσουν επειγόντως την οικονομική 

και νομισματική αυτονομία τους 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά την κρίση στον τομέα 

της απασχόλησης και να μπορέσουν, 

μέσω κατάλληλων εθνικών δημόσιων 

επενδύσεων, να αναπτύξουν 

μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά σχέδια για 

την τόνωση της γεννητικότητας, τα οποία 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

προσαρμογή των υποδομών και την 

ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών·  

Or. en 

 

 


