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18. σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
πάσχει από διαρθρωτικά προβλήματα τα 
οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· 
αναγνωρίζει ότι τα μέτρα λιτότητας δεν 
είναι κατάλληλα για να δώσουν βιώσιμες 
λύσεις στα προβλήματα αυτά· 
υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για 
τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω της 
προώθησης δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων, καθώς και κοινωνικά και 
οικονομικά ισορροπημένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, που θα μειώσουν τις 
ανισότητες και θα προωθήσουν τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις κοινωνικές επενδύσεις και 
την υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 
εξασφάλιση ευνοϊκής πορείας προς ένα 
περιβάλλον μεγαλύτερης συνοχής και 
κοινωνικής σύγκλισης προς τα πάνω για 
τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες 
υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν 
περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας 
και παράλληλα να εξισορροπηθεί η 
οικονομική με την κοινωνική διάσταση· 
τονίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα 
επιτευχθούν μόνο εάν ακολουθηθεί κοινή 
στρατηγική επενδύσεων πρωτίστως στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο·

18. σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
πάσχει από διαρθρωτικά προβλήματα τα 
οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· 
αναγνωρίζει ότι τα μέτρα λιτότητας από 
μόνα τους δεν είναι κατάλληλα για να 
δώσουν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα 
αυτά· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
για τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω 
της προώθησης δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων, καθώς και κοινωνικά και 
οικονομικά ισορροπημένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, που θα μειώσουν τις 
ανισότητες και θα προωθήσουν τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις κοινωνικές επενδύσεις και 
την υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 
εξασφάλιση ευνοϊκής πορείας προς ένα 
περιβάλλον μεγαλύτερης συνοχής και 
κοινωνικής σύγκλισης προς τα πάνω για 
τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες 
υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν 
περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας 
και παράλληλα να εξισορροπηθεί η 
οικονομική με την κοινωνική διάσταση· 
τονίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα 
επιτευχθούν μόνο εάν ακολουθηθεί κοινή 
στρατηγική επενδύσεων πρωτίστως στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο·
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