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Pozměňovací návrh  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

(2017/2260(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že úsporná 

opatření, prosazení jednotné měny a 

ekonomická omezení stanovená ve 

Smlouvách EU mají na hospodářství 

členských států, a zejména států, které 

jsou součástí eurozóny, ničivý a 

destabilizující účinek, a vedou ke 

zhroucení domácí poptávky, zvýšení 

nezaměstnanosti a dramatickému nárůstu 

sociálního napětí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

(2017/2260(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. považuje demografický pokles, 

který jednotlivé regiony EU postihuje 

v různé míře, za jednu ze závažných 

překážek bránících růstu EU a že bude 

vyžadovat přijetí různých strategií 

a závazků; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; zdůrazňuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury, 

kvalitní pracovní místa se slušnými platy a 

posílení veřejných služeb a dobrovolných 

flexibilních pracovních úvazků, což by 

mělo jít ruku v ruce s odpovídající jistotou 

zaměstnání a přístupnou sociální 

ochranou; 

44. vyjadřuje znepokojení nad 

demografickým poklesem, který v různé 

míře postihuje všechny regiony EU; 

zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy 

mohly urychleně obnovit svoji 

ekonomickou a měnovou autonomii, aby 

tak mohly účinně čelit krizi v oblasti 

zaměstnanosti a měly prostřednictvím 

odpovídajících vnitrostátních veřejných 

investic možnost vypracovat dlouhodobé 

strukturální plány pro zvýšení porodnosti, 

které by měly zahrnovat přizpůsobení 

infrastruktury a zkvalitnění veřejných 

služeb;  

Or. en 

 

 


