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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että Euroopan taloudessa on nähtävissä merkkejä kasvun hidastumisesta; 
korostaa, että on tehtävä enemmän niiden jäsenvaltioiden tukemiseksi, joiden kasvu on 
hitaampaa ja työttömyysluvut korkeat, erityisesti nuorten osalta;

2. panee merkille, että maailmanlaajuiset kasvunäkymät ovat epävarmat ja että 
kaupankäynnin jännitteet tehdasteollisuudessa vaikuttavat kielteisesti investointeihin;

3. huomauttaa, että eurooppalaisen ohjausjakson on edistettävä sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen eriarvoisuuden ja unionin alueiden välisten erojen poistamista 
johdonmukaisesti;

4. korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson pitäisi edistää alueiden ja jäsenvaltioiden 
välistä taloudellista ja sosiaalista lähentymistä mukauttamalla kauppavajeita, 
vähentämällä liiallista ylijäämää ja soveltamalla olemassa olevia pakotteita; korostaa 
osallistavampaa kasvua koskevan unionin tavoitteen tarkoittavan, että infrastruktuuriin, 
koulutukseen, terveyteen sekä tutkimukseen ja innovointiin investoidaan enemmän; 
korostaa, että tuottavuuden kasvun olisi johdettava palkkojen nousuun;

5. muistuttaa, että koheesiopolitiikalla, joka on Euroopan tärkein investointipolitiikka, on 
ratkaiseva rooli elpymisprosessissa; korostaa tarvetta lisätä koheesiopolitiikan 
määrärahoja vuosiksi 2021–2027, jotta voidaan säilyttää sen eurooppalainen lisäarvo ja 
siten edistää talouskasvua, sosiaalista osallisuutta, innovointia ja ympäristönsuojelua;

6. suhtautuu myönteisesti kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta ihmiset, heidän terveytensä sekä maapallo voidaan 
asettaa talouspolitiikan keskiöön; toteaa, että tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota työmarkkinoihin turvaamalla olemassa olevat työpaikat ja luomalla uusia;

7. katsoo, että kansalaisten huolenaiheisiin vastataan parhaiten tukemalla reaaliansioiden 
nousua ja pyrkimällä lisäämään investointeja laadukkaisiin työpaikkoihin, 
vahvistamalla kotimaista kysyntää ja varmistamalla aikaansaadun varallisuuden 
oikeudenmukaisempi jakautuminen; katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen olisi 
oltava joustavampi, jotta voidaan ottaa huomioon suhdannetilanne, rakenneuudistukset 
ja julkiset investoinnit;

8. katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson mukaisen koheesiopolitiikan ja 
talouspolitiikan välisen suhteen olisi oltava tasapainoinen, vastavuoroinen ja keskittynyt 
myönteisiin kannustimiin; puoltaa alueellisen ulottuvuuden parempaa tunnustamista, 
sillä se voisi hyödyttää eurooppalaista ohjausjaksoa.


