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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att EU 
fortsätter att dras med strukturella problem 
som måste åtgärdas. Parlamentet menar att 
åtstramningsåtgärder inte utgör några 
varaktiga lösningar på dessa problem. 
Parlamentet understryker det avgörande 
behovet av att öka den inhemska 
efterfrågan genom att främja offentliga och 
privata investeringar och arbeta för socialt 
och ekonomiskt balanserade 
strukturreformer som minskar ojämlikheten 
och främjar inkluderande arbetstillfällen av 
god kvalitet, hållbar tillväxt och sociala 
investeringar samt ansvarsfull 
budgetkonsolidering, såsom ett bidrag till 
säkerställandet av en gynnsam väg mot 
ökad sammanhållning och en uppåtgående 
social konvergensmiljö för både företag 
och offentliga verk och inrättningar, så att 
vi samtidigt får både fler arbetstillfällen av 
god kvalitet och balans mellan den sociala 
och den ekonomiska dimensionen. 
Parlamentet betonar att dessa prioriteringar 
endast kan uppnås om investeringen i 
humankapital prioriteras som en gemensam 
strategi.

18. Europaparlamentet noterar att EU 
fortsätter att dras med strukturella problem 
som måste åtgärdas. Parlamentet menar att 
åtstramningsåtgärder ensamma för sig inte 
utgör några varaktiga lösningar på dessa 
problem. Parlamentet understryker det 
avgörande behovet av att öka den 
inhemska efterfrågan genom att främja 
offentliga och privata investeringar och 
arbeta för socialt och ekonomiskt 
balanserade strukturreformer som minskar 
ojämlikheten och främjar inkluderande 
arbetstillfällen av god kvalitet, hållbar 
tillväxt och sociala investeringar samt 
ansvarsfull budgetkonsolidering, såsom ett 
bidrag till säkerställandet av en gynnsam 
väg mot ökad sammanhållning och en 
uppåtgående social konvergensmiljö för 
både företag och offentliga verk och 
inrättningar, så att vi samtidigt får både fler 
arbetstillfällen av god kvalitet och balans 
mellan den sociala och den ekonomiska 
dimensionen. Parlamentet betonar att dessa 
prioriteringar endast kan uppnås om 
investeringen i humankapital prioriteras 
som en gemensam strategi.
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