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Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

(2017/2260(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat de 

bezuinigingsmaatregelen, de invoering 

van de eenheidsmunt en de economische 

beperkingen die voortvloeien uit de 

Europese Verdragen een drukkend en 

destabiliserend effect op de economieën 

van de lidstaten en bovenal die van de 

eurozone hebben gehad, en dat deze 

hebben geleid tot het instorten van de 

interne vraag, de toename van de 

werkloosheid en een enorme toename van 

de sociale spanningen;  

Or. en 
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Amendement  2 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

(2017/2260(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

belemmeringen voor ontwikkeling in de 

EU, die verschillende benaderingen en 

inspanningen vereist; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 

holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

hoogwaardige banen met fatsoenlijke 

lonen, verbetering van de openbare 

dienstverlening en vrijwillige flexibele 

arbeidsregelingen, die gepaard moeten 

gaan met een adequate arbeidszekerheid 

en toegankelijke sociale bescherming; 

44. spreekt zijn bezorgdheid uit over 

de bevolkingskrimp, die alle regio's in de 

EU in uiteenlopende mate treft; 

onderstreept dat de lidstaten dringend 

gebruik moeten kunnen gaan maken van 

hun economische en monetaire 

autonomie om op doeltreffende wijze de 

crisis op werkgelegenheidsgebied aan te 

pakken en om door middel van nationale 

overheidsinvesteringen structurele 

langetermijnplannen voor de verhoging 

van het geboortecijfer te kunnen 

ontwikkelen, die onder mer de aanpassing 

van infrastructuur en de verbetering van 

overheidsdiensten moeten omvatten;  

Or. en 

 

 


