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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et Euroopa majandus näitab märke sellest, et majanduskasv ei ole enam sama 
dünaamiline; rõhutab, et rohkem tuleb teha selleks, et toetada neid liikmesriike, kus 
majanduskasv on aeglasem ja töötuse määr kõrge, seda eriti noorte puhul;

2. märgib, et ülemaailmse majanduskasvu väljavaated on ebakindlad ja et töötlevas 
tööstuses esinevatel kaubanduspingetel on negatiivne mõju investeeringutele;

3. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa poolaasta peab järjepidevalt kaasa aitama 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ebavõrdsuse ning ELi piirkondade vaheliste 
erinevuste kaotamisele;

4. rõhutab, et Euroopa poolaasta peaks edendama piirkondade ja liikmesriikide 
majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist, kohandades kaubanduse tasakaalustamatust, 
vähendades ülemäärast ülejääki ja rakendades kehtivaid sanktsioone; rõhutab asjaolu, et 
Euroopa kaasavama majanduskasvu eesmärk tähendab suuremaid investeeringuid 
taristusse, haridusse ja koolitusse, tervishoidu ning teadusuuringutesse ja innovatsiooni; 
rõhutab, et tootlikkuse kasv peaks tooma kaasa palgatõusu;

5. kinnitab ühtekuuluvuspoliitika kui Euroopa peamise investeerimispoliitika otsustava 
tähtsusega rolli majanduse elavdamise protsessis; rõhutab vajadust suurendada 
ajavahemikul 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika eelarvet, et säilitada selle Euroopa 
lisaväärtus, aidates seeläbi kaasa majanduskasvule, sotsiaalsele kaasatusele, 
innovatsioonile ja keskkonnakaitsele;

6. tervitab kestliku arengu eesmärkide lisamist Euroopa poolaastasse, et asetada inimesed, 
nende tervis ja planeet majanduspoliitika keskmesse; märgib, et sellega seoses tuleb 
erilist tähelepanu pöörata tööturule, kaitstes olemasolevaid töökohti ja luues uusi;

7. tuletab meelde, et parim reageering kodanike muredele on toetada reaalpalga 
suurenemist, püüda suurendada investeeringuid kvaliteetsetesse töökohtadesse, 
elavdada sisenõudlust ja tagada toodetud jõukuse õiglasem jaotus; on seisukohal, et 
stabiilsuse ja kasvu pakt peaks olema paindlikum, et võtta arvesse tsüklilisi tingimusi, 
struktuurireforme ja valitsuse investeeringuid;

8. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika ja majanduse juhtimise protsesside vaheline 
suhe peaks Euroopa poolaasta raames olema tasakaalustatud, vastastikune ja 
keskenduma positiivsetele stiimulitele; toetab suurema tähelepanu pööramist 
territoriaalsele mõõtmele, sest see oleks Euroopa poolaasta jaoks kasulik.


