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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. признава, че европейската икономика показва признаци на по-малко динамичен 
растеж; подчертава, че трябва да бъде направено повече в подкрепа на държавите 
членки с по-бавен растеж и висока безработица, по-специално що се отнася до 
младите хора;

2. отбелязва, че глобалните перспективи за растеж са несигурни и че напрежението в 
търговията в производствения сектор оказва отрицателно въздействие върху 
инвестициите;

3. посочва, че европейският семестър трябва да допринася последователно за 
премахването на социалните, икономическите и териториалните неравенства и 
различия между регионите на ЕС;

4. подчертава, че европейският семестър следва да продължи икономическото и 
социалното сближаване между регионите и държавите членки чрез коригиране на 
търговските дисбаланси, намаляване на прекомерния излишък и привеждане в 
действие на съществуващите санкции; подчертава факта, че европейската цел за 
по-приобщаващ растеж означава по-големи инвестиции в инфраструктура, 
образование и обучение, здравеопазване, както и научни изследвания и иновации; 
подчертава, че увеличаването на производителността следва да доведе до 
увеличаване на заплащането;

5. отново подчертава ключовата роля на политиката на сближаване като основна 
инвестиционна политика в Европа в процеса на възстановяване; подчертава 
необходимостта от увеличаване на бюджета за политиката на сближаване за 
периода 2021 – 2027 г., за да се запази нейната европейска добавена стойност и 
така да се допринесе за икономическия растеж, социалното приобщаване, 
иновациите и опазването на околната среда;

6. приветства включването на целите за устойчиво развитие в европейския семестър, 
за да бъдат поставени хората, тяхното здраве и планетата в центъра на 
икономическата политика; отбелязва, че в това отношение трябва да се обърне 
специално внимание на пазара на труда, като се запазят съществуващите работни 
места и се създадат нови;

7. отбелязва, че най-добрият отговор на опасенията на гражданите е да се подкрепи 
повишаването на действителните доходи, да се потърсят повече инвестиции за 
качествени работни места, да се повиши вътрешното търсене и да се гарантира 
по-справедливо разпределение на генерираното богатство; счита, че Пактът за 
стабилност и растеж следва да бъде по-гъвкав, за да взема предвид цикличните 
условия, структурните реформи и държавните инвестиции;

8. счита, че връзката между политиката на сближаване и процесите на икономическо 
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управление в рамките на европейския семестър следва да бъде балансирана и 
взаимна и да се съсредоточава върху положителните стимули; подкрепя 
допълнителното признаване на териториалното измерение, което би било от полза 
за европейския семестър.


