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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad Europos ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau dinamiško augimo 
požymiai; pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti valstybes nares, 
kurios patiria lėtesnį augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai liečia jaunimą;

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad įtampa 
prekybos sektoriuje daro neigiamą poveikį investicijoms;

3. pažymi, kad Europos semestras turi nuosekliai prisidėti prie socialinės, ekonominės ir 
teritorinės nelygybės ir skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos semestrą turėtų būti skatinama ekonominė ir 
socialinė regionų ir valstybių narių konvergencija koreguojant prekybos disbalansą, 
mažinant perviršinį perteklių ir taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, kad Europos 
integracinio augimo tikslas reiškia didesnes investicijas į infrastruktūrą, švietimą ir 
mokymą, sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; pabrėžia, kad padidėjus našumui 
turėtų padidėti darbo užmokestis;

5. pakartoja esminį sanglaudos politikos, kaip pagrindinės investicijų politikos Europoje, 
vaidmenį atsigavimo procese; pabrėžia, kad reikia padidinti sanglaudos politikos 
biudžetą 2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos europinė pridėtinė vertė ir 
taip prisidėta prie ekonomikos augimo, socialinės įtraukties, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi tikslų įtraukimą į Europos semestrą siekiant, kad 
vykdant ekonominę politiką didžiausias dėmesys būtų skiriamas žmonėms, jų sveikatai 
ir planetai; pažymi, kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas darbo 
rinkai, išsaugant esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą geriausiai būtų reaguojama remiant realių pajamų 
padidėjimą ir siekiant daugiau investicijų į kokybiškas darbo vietas, didinant vidaus 
paklausą ir užtikrinant teisingesnį sukurto turto paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta į ciklo sąlygas, struktūrines 
reformas ir vyriausybės investicijas;

8. mano, kad sanglaudos politikos ir ekonomikos valdymo procesų pagal Europos 
semestrą ryšys turėtų būti subalansuotas, abipusis ir sutelktas į teigiamas paskatas; 
pritaria tam, kad būtų toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, kuris būtų naudingas 
Europos semestrui.


