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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że europejska gospodarka rozwija się mniej dynamicznie; podkreśla, że 
należy bardziej wspierać państwa członkowskie, których tempo wzrostu gospodarczego 
spowolniło, a stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi;

2. stwierdza, że perspektywy wzrostu na świecie są niepewne i że napięcia handlowe w 
sektorze wytwórczym mają negatywny wpływ na inwestycje;

3. podkreśla, że europejski semestr musi konsekwentnie przyspieszać eliminację 
nierówności społecznych, gospodarczych i terytorialnych oraz różnic między regionami 
UE;

4. podkreśla, że europejski semestr powinien sprzyjać dalszej konwergencji gospodarczej i 
społecznej między regionami i państwami członkowskimi przez korektę zakłóceń 
równowagi handlowej, redukcję nadmiernych nadwyżek i wdrażanie sankcji; podkreśla, 
że europejski cel, jakim jest wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, oznacza 
większe inwestycje w infrastrukturę, edukację i szkolenia, zdrowie oraz badania 
naukowe i innowacje; podkreśla, że wzrost wydajności powinien prowadzić do wzrostu 
wynagrodzeń;

5. przypomina o kluczowej roli polityki spójności, jako głównej polityki inwestycyjnej w 
Europie, dla poprawy sytuacji gospodarczej; podkreśla potrzebę zwiększenia budżetu na 
politykę spójności na lata 2021–2027, aby utrzymać jej europejską wartość dodaną, 
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, 
innowacji i ochrony środowiska;

6. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie celów zrównoważonego rozwoju w 
europejskim semestrze, ponieważ stawiają ludzi, ich zdrowie i naszą planetę w centrum 
polityki gospodarczej; stwierdza w związku z tym, że należy zwrócić szczególną uwagę 
na rynek pracy, chroniąc istniejące miejsca pracy i tworząc nowe;

7. przypomina, że najlepszą odpowiedzią na obawy obywateli jest wspieranie wzrostu płac 
realnych, inwestowanie w wysokiej jakości miejsca pracy, pobudzanie popytu 
krajowego i sprawiedliwszy podział wytworzonego bogactwa; uważa, że pakt 
stabilności i wzrostu powinien być bardziej elastyczny i uwzględniać warunki 
koniunkturalne, reformy strukturalne i inwestycje publiczne;

8. uważa, że związek między polityką spójności a zarządzaniem gospodarką w ramach 
europejskiego semestru powinien być zrównoważony, obustronny i ukierunkowany na 
pozytywne zachęty; popiera kładzenie większego nacisku na wymiar terytorialny, które 
mogłoby być korzystne dla europejskiego semestru.


