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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. constată că UE suferă în continuare 
de probleme structurale ce necesită atenție; 
recunoaște că măsurile de austeritate nu 
sunt potrivite pentru soluționarea durabilă a 
acestor probleme; subliniază necesitatea 
crucială de a stimula cererea internă prin 
promovarea investițiilor publice și private, 
prin promovarea unor reforme structurale 
echilibrate din punct de vedere social și 
economic care să reducă inegalitățile și să 
promoveze locuri de muncă de calitate și 
favorabile incluziunii, creșterea durabilă, 
investițiile sociale și consolidarea bugetară 
responsabilă, contribuind astfel la un traseu 
favorabil către îmbunătățirea coeziunii și 
un mediu de convergență socială 
ascendentă pentru întreprinderi și serviciile 
publice, cu scopul de a crea mai multe 
locuri de muncă de calitate concomitent cu 
echilibrarea dimensiunilor sociale și 
economice; subliniază că aceste priorități 
nu vor fi atinse decât dacă investițiile în 
capitalul uman vor fi considerate prioritare 
în cadrul unei strategii comune;

18. constată că UE suferă în continuare 
de probleme structurale ce necesită atenție; 
recunoaște că măsurile de austeritate 
singure nu sunt potrivite pentru 
soluționarea durabilă a acestor probleme; 
subliniază necesitatea crucială de a stimula 
cererea internă prin promovarea 
investițiilor publice și private, prin 
promovarea unor reforme structurale 
echilibrate din punct de vedere social și 
economic care să reducă inegalitățile și să 
promoveze locuri de muncă de calitate și 
favorabile incluziunii, creșterea durabilă, 
investițiile sociale și consolidarea bugetară 
responsabilă, contribuind astfel la un traseu 
favorabil către îmbunătățirea coeziunii și 
un mediu de convergență socială 
ascendentă pentru întreprinderi și serviciile 
publice, cu scopul de a crea mai multe 
locuri de muncă de calitate concomitent cu 
echilibrarea dimensiunilor sociale și 
economice; subliniază că aceste priorități 
nu vor fi atinse decât dacă investițiile în 
capitalul uman vor fi considerate prioritare 
în cadrul unei strategii comune;
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