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18. ugotavlja, da se EU še vedno 
spopada s strukturnimi težavami, ki jih je 
treba urediti; priznava, da varčevalni 
ukrepi niso ustrezni za iskanje trajnih 
rešitev teh težav; poudarja, da je nujno 
treba okrepiti domače povpraševanje s 
spodbujanjem javnih in zasebnih naložb ter 
s spodbujanjem socialno in ekonomsko 
uravnoteženih strukturnih reform, ki bodo 
zmanjšale neenakosti ter spodbujale 
kakovostna in vključujoča delovna mesta, 
trajnostno rast, socialne naložbe in 
odgovorno fiskalno konsolidacijo, s tem pa 
zagotavljale napredek v smeri več kohezije 
in ugodnega okolja za socialno zbliževanje 
navzgor za podjetja in javne storitve, da bi 
lahko ustvarili več kakovostnih delovnih 
mest, obenem pa tudi uravnotežili socialne 
in gospodarske vidike; poudarja, da bodo te 
prednostne naloge uresničene le, če bo 
vlaganje v človeški kapital obravnavano 
prednostno v okviru skupne strategije;

18. ugotavlja, da se EU še vedno 
spopada s strukturnimi težavami, ki jih je 
treba urediti; priznava, da zgolj  z 
varčevalnimi ukrepi ne bo mogoče  trajno 
rešiti teh težav; poudarja, da je nujno treba 
okrepiti domače povpraševanje s 
spodbujanjem javnih in zasebnih naložb ter 
s spodbujanjem socialno in ekonomsko 
uravnoteženih strukturnih reform, ki bodo 
zmanjšale neenakosti ter spodbujale 
kakovostna in vključujoča delovna mesta, 
trajnostno rast, socialne naložbe in 
odgovorno fiskalno konsolidacijo, s tem pa 
zagotavljale napredek v smeri več kohezije 
in ugodnega okolja za socialno zbliževanje 
navzgor za podjetja in javne storitve, da bi 
lahko ustvarili več kakovostnih delovnih 
mest, obenem pa tudi uravnotežili socialne 
in gospodarske vidike; poudarja, da bodo te 
prednostne naloge uresničene le, če bo 
vlaganje v človeški kapital obravnavano 
prednostno v okviru skupne strategije;
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