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Alteração  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

(2017/2260(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que as medidas de 

austeridade, a imposição da moeda única 

e as obrigações económicas estabelecidas 

pelos Tratados da UE tiveram um efeito 

depressivo e desestabilizador nas 

economias dos Estados-Membros, 

sobretudo nos da área do euro, 

provocando a queda da procura interna, o 

aumento dos níveis de desemprego e a 

explosão das desigualdades sociais;  

Or. en 
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Alteração  2 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

(2017/2260(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Considera o declínio demográfico, 

que afeta as regiões da UE em diferente 

medida, um dos graves obstáculos que 

impedem o desenvolvimento da UE, 

exigindo diferentes abordagens e 

compromissos; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a introduzirem medidas 

destinadas a enfrentar este desafio; 

salienta que o declínio demográfico exige 

uma abordagem holística, que deve 

incluir a adaptação das infraestruturas 

necessárias, emprego de qualidade com 

salários dignos e o reforço dos serviços 

públicos e das modalidades de trabalho 

flexível voluntário, que devem ser 

acompanhados por uma segurança de 

emprego adequada e uma proteção social 

acessível; 

44. Manifesta a sua preocupação 

perante o declínio demográfico, que afeta 

todas as regiões da UE em diferente 

medida; salienta a necessidade urgente de 

os Estados-Membros voltarem a ter 

autonomia económica e monetária para 

combaterem eficazmente a crise do 

emprego e poderem desenvolver, através 

de investimento público nacional 

adequado, um plano estrutural de longo 

prazo para o relançamento da natalidade, 

que deverá incluir a adaptação das 

infraestruturas e a melhoria dos serviços 

públicos;  

Or. en 

 

 


