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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se zaveda, da se v evropskem gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične rasti; 
poudarja, da si je treba bolj prizadevati za podporo tistim državam članicam, kjer je rast 
počasnejša in je več brezposelnosti, zlasti med mladimi; 

2. ve, da so globalni obeti za rast negotovi in da trgovinske napetosti v proizvodnem 
sektorju negativno vplivajo na naložbe;

3. poudarja, da mora evropski semester dosledno prispevati k odpravljanju socialnih, 
ekonomskih in teritorialnih razlik in razhajanj med regijami Unije;

4. poudarja, da bi moral evropski semester pomagati regijam in državam članicam pri 
ekonomskem in socialnem približevanju z izravnavanjem trgovinskih neravnovesij, 
zmanjševanjem nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 
opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti tudi v višjih plačah;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v Evropi najpomembnejša naložbena politika in da 
ima kot taka osrednjo vlogo pri oživljanju gospodarstva; poudarja, da je treba v obdobju 
2021–2027 povečati proračunska sredstva za kohezijsko politiko, da bomo obvarovali 
evropsko dodano vrednost in s tem prispevali h gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

6. pozdravlja, da so bili v evropski semester vključeni cilji trajnostnega razvoja, zato da bi 
v središče gospodarske politike postavili ljudi, njihovo zdravje in naš planet; glede tega 
meni, da je treba trgu dela nameniti posebno pozornost, ohraniti sedanja delovna mesta 
in ustvariti nova;

7. meni, da je najboljši odziv na pomisleke državljanov ta, da se podpre realna rast plač in 
skuša pridobiti več naložb v kakovostna delovna mesta, spodbudi povpraševanje na 
notranjem trgu in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev ustvarjenega premoženja; meni, 
da bi moral biti pakt za stabilnost in rast prožneje zastavljen, da bi upošteval ciklične 
razmere, strukturne reforme in vladne naložbe;

8. meni, da bi moralo biti razmerje med kohezijsko politiko in procesi ekonomskega 
upravljanja uravnoteženo, obojesmerno in da bi se moralo opirati na pozitivne 
spodbude; podpira večje upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi utegnilo koristiti 
evropskemu semestru.


