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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că economia Europei dă semne de creștere mai puțin dinamică; subliniază că 
trebuie depuse mai multe eforturi pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu o 
creștere mai lentă și cu un nivel ridicat al șomajului, în special în ceea ce privește 
tinerii;

2. observă că perspectivele de creștere la nivel mondial sunt incerte și că tensiunile 
comerciale din industria prelucrătoare au un impact negativ asupra investițiilor;

3. evidențiază că semestrul european trebuie să contribuie în mod constant la eliminarea 
inegalităților sociale, economice și teritoriale și a disparităților dintre regiunile Uniunii;

4. subliniază că semestrul european ar trebui să continue convergența economică și socială 
între regiuni și statele membre prin ajustarea dezechilibrelor comerciale, reducerea 
surplusului excesiv și punerea în aplicare a sancțiunilor existente; subliniază faptul că 
obiectivul european de creștere economică mai favorabilă incluziunii presupune 
investiții mai mari în infrastructură, educație și formare, sănătate, precum și în cercetare 
și inovare; subliniază că creșterea productivității ar trebui să ducă la creșterea salariilor;

5. reiterează că, în procesul de redresare, politica de coeziune, ca principală politică de 
investiții în Europa, are un rol esențial; subliniază că este necesar să se majoreze bugetul 
destinat politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, pentru a-i menține valoarea 
adăugată europeană, contribuind astfel la creșterea economică, la incluziunea socială, la 
inovare și la protecția mediului;

6. salută includerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în semestrul european, cu scopul 
de a plasa oamenii, sănătatea lor și planeta în centrul politicii economice; observă, în 
acest sens, că trebuie să se acorde o atenție deosebită pieței muncii, protejând locurile 
de muncă existente și creând altele noi;

7. observă că cel mai bun răspuns la îngrijorările cetățenilor este sprijinirea creșterii 
salariilor reale, susținerea unor investiții sporite pentru a crea locuri de muncă de 
calitate, stimularea cererii interne și garantarea unei distribuții mai echitabile a bogăției 
produse; consideră că Pactul de stabilitate și de creștere ar trebui să fie mai flexibil 
pentru a ține seama de condițiile ciclice, de reformele structurale și de investițiile 
guvernamentale;

8. consideră că raportul dintre politica de coeziune și procesele de guvernanță economică 
din cadrul semestrului european ar trebui să fie echilibrat, reciproc și axat pe stimulente 
pozitive; susține o mai bună recunoaștere a dimensiunii teritoriale, care ar putea fi 
benefică pentru semestrul european.


