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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender, at Europas økonomi viser tegn på en mindre dynamisk vækst; understreger, 
at der må gøres mere for at støtte medlemsstater, der oplever en langsommere vækst og 
høj arbejdsløshed, navnlig når det gælder unge;

2. bemærker, at de globale vækstudsigter er usikre, og at handelsmæssige spændinger i 
fremstillingssektoren påvirker investeringerne negativt;

3. påpeger, at det europæiske semester konsekvent skal bidrage til at fjerne sociale, 
økonomiske og territoriale uligheder og forskelle mellem EU's regioner;

4. understreger, at det europæiske semester bør fremme økonomisk og social konvergens 
mellem regioner og medlemsstater ved at udjævne handelsmæssige ubalancer, mindske 
det alt for store overskud og gøre eksisterende sanktioner effektive; fremhæver, at det 
europæiske mål om mere inklusiv vækst indebærer øgede investeringer i infrastruktur, 
uddannelse, sundhed og forskning og innovation; understreger, at 
produktivitetsstigninger bør føre til højere løn;

5. gentager, at samhørighedspolitikken som den vigtigste investeringspolitik i Europa 
spiller en afgørende rolle i forbindelse med genopretningsprocessen; understreger 
behovet for at øge budgettet til samhørighedspolitikken for perioden 2021-2027 med 
henblik på at bevare dens europæiske merværdi og på den måde bidrage til økonomisk 
vækst, social inklusion, innovation og miljøbeskyttelse;

6. glæder sig over inddragelsen af målene for bæredygtig udvikling i det europæiske 
semester med henblik på at sætte mennesker, deres sundhed og planeten i centrum for 
den økonomiske politik; bemærker, at der i den forbindelse især skal fokuseres på 
arbejdsmarkedet ved at sikre eksisterende arbejdspladser og skabe nye;

7. bemærker, at det bedste svar på borgernes bekymringer er at støtte en stigning i 
realindkomsten, øge investeringerne i job af høj kvalitet, styrke den indenlandske 
efterspørgsel og sikre en retfærdigere fordeling af den velstand, der skabes; mener, at 
stabilitets- og vækstpagten bør være mere fleksibel, så den tager hensyn til 
konjunkturer, strukturreformer og offentlige investeringer;

8. mener, at forholdet mellem samhørighedspolitikken og processerne for økonomisk 
styring inden for rammerne af det europæiske semester bør være afbalanceret, gensidigt 
og fokuseret på positive incitamenter; støtter en større anerkendelse af den territoriale 
dimension, hvilket ville være til gavn for det europæiske semester.


