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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει σημάδια λιγότερο δυναμικής 
ανάπτυξης· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη 
στήριξη των κρατών μελών στα οποία καταγράφονται βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης 
και υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά τους νέους·

2. σημειώνει ότι οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης είναι αβέβαιες και ότι οι εμπορικές 
εντάσεις στον τομέα της μεταποίησης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις·

3. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω οικονομική και 
κοινωνική σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών, μέσω της 
διόρθωσης των εμπορικών ανισορροπιών, της μείωσης του υπερβολικού πλεονάσματος 
και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
ευρωπαϊκός στόχος για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει αύξηση των 
επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς 
και της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των μισθών·

5. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής, ως η βασική 
επενδυτική πολιτική στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκαμψης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής για 
την περίοδο 2021-2027, προκειμένου να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ενότητα, την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος·

6. εκφράζει την ικανοποίησή της για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με στόχο να τεθούν οι άνθρωποι, η υγεία τους και ο πλανήτης 
στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά εργασίας, μέσω της διασφάλισης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της δημιουργίας νέων·

7. διαπιστώνει ότι η καλύτερη απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών είναι η στήριξη της 
αύξησης των πραγματικών μισθών, η απαίτηση για περισσότερες επενδύσεις ώστε να 
δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, η τόνωση της εσωτερικής 
ζήτησης και η δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου· φρονεί ότι το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι κυκλικές συνθήκες, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι 
δημόσιες επενδύσεις·

8. πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των διαδικασιών οικονομικής 
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διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένη, να χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα και να επικεντρώνεται σε θετικά 
κίνητρα· υποστηρίζει την ευρύτερη αναγνώριση της εδαφικής διάστασης, η οποία θα 
ήταν χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.


