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Amendamentul  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

(2017/2260(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât măsurile de austeritate, 

impunerea monedei unice și 

constrângerile economice impuse de 

tratatele europene au avut un efect 

reductor și destabilizator asupra 

economiei statelor membre și a zonei 

euro, provocând prăbușirea cererii 

interne, creșterea nivelului șomajului și o 

creștere dramatică a tensiunilor sociale;  

Or. en 
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Amendamentul  2 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței 

de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 

(2017/2260(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. consideră că declinul demografic, 

care afectează regiunile UE în măsură 

diferită, se numără printre obstacolele 

serioase care împiedică dezvoltarea UE, 

ceea ce necesită abordări și angajamente 

diferențiate; invită Comisia și statele 

membre să introducă măsuri menite să 

facă față acestei provocări; subliniază 

faptul că declinul demografic necesită o 

abordare cuprinzătoare, care ar trebui să 

includă adaptarea infrastructurii 

necesare, o ocupare a forței de muncă de 

calitate și cu salarii decente și 

îmbunătățirea serviciilor publice și a 

modalităților de lucru flexibile voluntare, 

care ar trebui să fie însoțite de o siguranță 

adecvată a locului de muncă și de 

protecție socială accesibilă; 

44. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la declinul demografic, care afectează toate 

regiunile UE în măsură diferită; subliniază 

că este necesar ca statele membre să poată 

reveni de urgență la propria autonomie 

economică și monetară pentru a aborda 

în mod eficient criza legată de ocuparea 

forței de muncă și pentru a putea dezvolta, 

prin intermediul unor investiții publice 

naționale adecvate, planuri structurale pe 

termen lung pentru creșterea ratei 

natalității, care ar trebui să includă 

adaptarea infrastructurii și promovarea 

serviciilor publice;  

Or. en 

 

 


