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Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 

(2017/2260(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. Åtstramningsåtgärderna, 

införandet av den gemensamma valutan 

och de budgetbegränsningar som införts 

genom de europeiska fördragen har haft 

en hämmande och destabiliserande effekt 

på ekonomin i medlemsstaterna och 

framför allt i euroområdet, vilket medfört 

att den inhemska efterfrågan rasat, 

arbetslösheten stigit och den sociala 

ojämlikheten ökat explosionsartat.  

Or. en 
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Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 

(2017/2260(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskningen, som berör EU:s 

regioner i olika utsträckning, utgör ett 

allvarligt hinder för utvecklingen i EU 

och kräver olika strategier och åtaganden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att införa åtgärder 

som syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, 

anställningar av hög kvalitet med 

anständiga löner och en förbättring av 

samhällstjänster och frivilliga flexibla 

arbetsformer som bör gå hand i hand med 

adekvat anställningstrygghet och 

tillgängligt socialt skydd. 

44. Europaparlamentet uttrycker oro 

över befolkningsminskningen, som berör 

alla EU:s regioner i olika utsträckning. 

Parlamentet understryker att 

medlemsstaterna snarast måste återfå sitt 

ekonomiska och monetära 

självbestämmande, så att de kan hantera 

sysselsättningskrisen på ett effektivt sätt 

och så att de med hjälp av lämpliga 

offentliga investeringar kan utveckla en 

långsiktig strukturell plan för att öka 

födelsetalen, vilken skulle inbegripa en 

anpassning av infrastruktur och en 

förbättring av samhällstjänster.  

Or. en 

 

 


