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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at 

spareforanstaltninger, indførelsen af den 

fælles valuta og økonomiske 

begrænsninger, som er fastsat i EU-

traktaterne, har haft en afmattende og 

destabiliserende virkning på 

medlemsstaternes og navnlig 

euroområdets økonomier, idet de har 

forårsaget et sammenbrud i den 

indenlandske efterspørgsel, øget 

arbejdsløshed og medført en voldsom 

stigning i de sociale spændinger;  

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. mener, at den demografiske 

tilbagegang, som rammer EU's regioner i 

forskelligt omfang, er én af de alvorligste 

hindringer for EU's udvikling, som 

nødvendiggør en differentieret tilgang og 

indsats; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at indføre 

foranstaltninger med det formål at tackle 

denne udfordring; understreger, at 

demografisk tilbagegang kræver en 

holistisk tilgang, som bør omfatte 

tilpasning af den nødvendige 

infrastruktur, kvalitetsbeskæftigelse til en 

anstændig løn, forbedring af offentlige 

tjenesteydelser samt frivillige fleksible 

arbejdsordninger, som skal gå hånd i 

hånd med tilstrækkelig tryghed i 

ansættelsen og adgang til socialsikring; 

44. giver udtryk for bekymring over 

den demografiske tilbagegang, som 

berører alle EU's regioner i forskelligt 

omfang; understreger, at det er 

nødvendigt, at medlemsstaterne hurtigt 

genvinder deres egen økonomiske og 

pengepolitiske autonomi , så de kan gribe 

effektivt ind over for den 

beskæftigelsesmæssige krise og gennem 

tilstrækkelige offentlige investeringer 

udvikle en langsigtet strukturplan for 

forøgelse af fødselstallet, som bør omfatte 

en tilpasning af infrastrukturen og en 

forbedring af det offentlige serviceniveau;  

Or. en 

 

 


