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Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker so varčevalni ukrepi, uvedba 

enotne valute in ekonomske omejitve, ki 

so določene z evropskimi pogodbami, na 

gospodarstva držav članic, zlasti tista v 

euroobmočju, učinkovali negativno in 

destabilizirajoče ter so povzročili zlom 

domačega povpraševanja, povečanje ravni 

brezposelnosti in močan razmah socialnih 

trenj;  

Or. en 
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Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. meni, da je zmanjševanje števila 

prebivalstva, ki na regije EU vpliva v 

različnem obsegu, ena od večjih ovir za 

razvoj v EU, torej bi bili potrebni različni 

pristopi in zaveze; poziva Komisijo in 

države članice, naj uvedejo ukrepe za 

reševanje tega izziva; poudarja, da je za 

reševanje tega demografskega problema 

potreben celosten pristop, ki bi moral 

vključevati prilagoditev potrebne 

infrastrukture, dostojno plačana in 

kakovostna delovna mesta ter izboljšanje 

javnih storitev in prožne ureditve dela, vse 

to pa bi morala spremljati ustrezna 

gotovost zaposlitve in dostopna socialna 

zaščita; 

44. izraža zaskrbljenost spričo upada 

števila prebivalstva, ki v različnem obsegu 

vpliva na vse regije EU; poudarja, da 

morajo države članice nujno spet pridobiti 

lastno ekonomsko in monetarno 

samostojnost, da bi se lahko učinkovito 

spoprijele s zaposlitveno krizo in z 

ustreznimi javnimi naložbami pripravile 

dolgoročne strukturne načrte za 

spodbuditev rodnosti, ki bi morali 

vključevati prilagoditev potrebne 

infrastrukture ter izboljšanje javnih 

storitev;  

Or. en 

 

 


