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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att Europas ekonomi visar tecken på en mindre 
dynamisk tillväxt. Parlamentet betonar att mer måste göras för att stödja medlemsstater 
med långsammare tillväxt och hög arbetslöshet, särskilt när det gäller unga.

2. Europaparlamentet noterar att de globala tillväxtutsikterna är osäkra och att 
handelsmässiga spänningar inom tillverkningsindustrin har en negativ inverkan på 
investeringar.

3. Europaparlamentet påpekar att den europeiska planeringsterminen konsekvent måste 
bidra till att undanröja sociala, ekonomiska och territoriella ojämlikheter och skillnader 
mellan EU:s regioner.

4. Europaparlamentet betonar att den europeiska planeringsterminen bör främja 
ekonomisk och social konvergens mellan regioner och medlemsstater genom att 
korrigera handelsobalanserna, minska det alltför stora överskottet och tillämpa 
befintliga sanktioner. Parlamentet betonar att det europeiska målet om en mer 
inkluderande tillväxt innebär större investeringar i infrastruktur, utbildning, hälso- och 
sjukvård samt forskning och innovation. Parlamentet betonar att ökad produktivitet bör 
leda till ökad lön.

5. Europaparlamentet erinrar om sammanhållningspolitikens avgörande roll i 
återhämtningsprocessen eftersom det är den viktigaste investeringspolitiken i Europa. 
Parlamentet understryker behovet av att öka budgeten för sammanhållningspolitiken för 
perioden 2021–2027 för att bibehålla dess europeiska mervärde och på så sätt bidra till 
ekonomisk tillväxt, social delaktighet, innovation och miljöskydd.

6. Europaparlamentet välkomnar att målen för hållbar utveckling tagits med i den 
europeiska planeringsterminen, i syfte att sätta människor, deras hälsa och planeten i 
centrum för den ekonomiska politiken. Parlamentet konstaterar att man i detta avseende 
måste fästa särskild uppmärksamhet vid arbetsmarknaden genom att bevara befintliga 
arbetstillfällen och skapa nya.

7. Europaparlamentet påminner om att man bäst svarar på medborgarnas oro genom att 
främja reallöneökningar, eftersträva mer investeringar i arbetstillfällen av god kvalitet, 
främja den inhemska efterfrågan och garantera en rättvisare fördelning av välståndet. 
Parlamentet anser att stabilitets- och tillväxtpakten bör vara mer flexibel för att ta 
hänsyn till konjunkturförhållanden, strukturreformer och statliga investeringar.

8. Europaparlamentet anser att förhållandet mellan sammanhållningspolitiken och de 
ekonomiska styrprocesserna inom ramen för den europeiska planeringsterminen bör 
vara balanserat, ömsesidigt och fokuserat på positiva incitament. Parlamentet ställer sig 
bakom ett större erkännande av den territoriella dimensionen, vilket skulle gynna den 
europeiska planeringsterminen.


