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Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че ЕС продължава да 
страда от структурни проблеми, които 
трябва да бъдат разрешени; признава, че 
мерките за строги икономии не са 
подходящи за осигуряване на устойчиви 
решения на тези проблеми; подчертава 
важната необходимост от стимулиране 
на вътрешното търсене чрез 
насърчаване на публичните и частните 
инвестиции, както и на социално и 
икономически балансирани структурни 
реформи, които намаляват 
неравенството и насърчават 
качествените и приобщаващите работни 
места, устойчивия растеж и социалните 
инвестиции, както и отговорната 
бюджетна консолидация, като по този 
начин се допринесе за гарантиране на 
благоприятна посока към по-голямо 
сближаване и среда с възходяща насока 
на социалната конвергенция за 
предприятията и обществените услуги с 
цел създаване на повече качествени 
работни места, като същевременно се 
търси баланс между социалното и 
икономическото измерение; подчертава, 
че тези приоритети ще бъдат постигнати 
само ако инвестициите в човешки 
капитал са с приоритетно значение като 
обща стратегия;

18. отбелязва, че ЕС продължава да 
страда от структурни проблеми, които 
трябва да бъдат разрешени; признава, че 
само мерките за строги икономии не са 
подходящи за осигуряване на устойчиви 
решения на тези проблеми; подчертава 
важната необходимост от стимулиране 
на вътрешното търсене чрез 
насърчаване на публичните и частните 
инвестиции, както и на социално и 
икономически балансирани структурни 
реформи, които намаляват 
неравенството и насърчават 
качествените и приобщаващите работни 
места, устойчивия растеж и социалните 
инвестиции, както и отговорната 
бюджетна консолидация, като по този 
начин се допринесе за гарантиране на 
благоприятна посока към по-голямо 
сближаване и среда с възходяща насока 
на социалната конвергенция за 
предприятията и обществените услуги с 
цел създаване на повече качествени 
работни места, като същевременно се 
търси баланс между социалното и 
икономическото измерение; подчертава, 
че тези приоритети ще бъдат постигнати 
само ако инвестициите в човешки 
капитал са с приоритетно значение като 
обща стратегия;



AM\1178824BG.docx PE635.409v01-00

BG Единство в многообразието BG

Or. en


