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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0052/1 

Módosítás  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

(2017/2260(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Da. mivel a megszorító intézkedések, az 

egységes valuta kötelező bevezetése és az 

európai uniós Szerződések által előírt 

gazdasági korlátozások depresszív és 

destabilizáló hatással voltak a tagállamok 

és legfőképpen az euróövezet 

gazdaságára, ami a belső kereslet 

összeomlását, a munkanélküliség 

szintjének növekedését és a társadalmi 

feszültségek drámai növekedését idézte 

elő;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/2 

Módosítás  2 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés 

foglalkoztatási és szociális vonatkozásai 

(2017/2260(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. úgy véli, hogy az uniós régiókat 

különböző mértékben sújtó demográfiai 

hanyatlás egyike az EU fejlődését gátló 

komoly akadályoknak, amellyel 

kapcsolatban eltérő megközelítésekre és 

kötelezettségvállalásokra lesz szükség; 

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy vezessenek be olyan intézkedéseket, 

amelyek e kihívást hivatottak kezelni; 

hangsúlyozza, hogy a demográfiai 

hanyatlás kérdését holisztikusan kell 

megközelíteni, amely magában foglalja a 

szükséges infrastruktúra kiigazítását, a 

tisztességes bért fizető, minőségi 

foglalkoztatást, valamint a 

közszolgáltatások javítását és az 

önkéntesen választható rugalmas 

munkafeltételeket, amelyeknek megfelelő 

munkahelybiztonsággal és hozzáférhető 

szociális védelemmel kell párosulniuk; 

44. aggodalmának ad hangot a 

demográfiai hanyatlás miatt, amely – 

különböző mértékben – valamennyi uniós 

régiót sújtja; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak mihamarabb vissza 

kellene nyerniük gazdasági és monetáris 

önállóságukat, hogy hatékonyan lehessen 

kezelni a foglalkoztatási válságot, 

valamint hogy megfelelő nemzeti 

közberuházásokon keresztül hosszú távú, 

az infrastruktúra kiigazítását és a 

közszolgáltatások javítását is magukban 

foglaló strukturális terveket lehessen 

kidolgozni a születések arányának 

fellendítésére;  

Or. en 

 

 


