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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a kevésbé dinamikus növekedés jeleit mutatja; 
kiemeli, hogy többet kell tenni azon tagállamok támogatása érdekében, amelyek lassabb 
növekedéssel és magas munkanélküliséggel néznek szembe, különösen az ifjúsági 
munkanélküliség terén;

2. megjegyzi, hogy a globális növekedési kilátások bizonytalanok, és hogy a gyártási 
ágazatban tapasztalható kereskedelmi feszültségek negatív hatással vannak a 
beruházásokra;

3. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek következetesen hozzá kell járulnia az 
uniós régiók közötti társadalmi, gazdasági és területi egyenlőtlenségek és különbségek 
megszüntetéséhez;

4. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek elő kell mozdítania a régiók és 
tagállamok közötti gazdasági és társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott többlet csökkentése és a meglévő szankciók 
végrehajtása révén; kiemeli, hogy az inkluzívabb növekedés európai célja az 
infrastruktúrába, az oktatásba és képzésbe, az egészségügybe, valamint a kutatásba és 
innovációba való nagyobb mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, hogy a 
termelékenység növekedésének a fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika mint fő európai beruházási politika 
döntő szerepet játszik a gazdasági talpra állás folyamatában; hangsúlyozza, hogy 
növelni kell a kohéziós politika költségvetését a 2021–2027 közötti időszakra az európai 
hozzáadott érték megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal a gazdasági növekedéshez, 
a társadalmi befogadáshoz, az innovációhoz és a környezetvédelemhez;

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési célok beépítését az európai szemeszterbe azzal a céllal, 
hogy az emberek, egészségük és bolygónk kerüljön a gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása révén;

7. megjegyzi, hogy a polgárok aggodalmaira adható legjobb válasz a reáljövedelmek 
növekedésének támogatása, a minőségi munkahelyek teremtésébe való beruházás 
fokozása, a belföldi kereslet ösztönzése és a megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele érdekében;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika és az európai szemeszter keretében zajló gazdasági 
kormányzási folyamatok közötti kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és kölcsönösnek 
kell lennie, és a pozitív ösztönzőkre kell összpontosítania; támogatja a területi dimenzió 
jelentősebb mértékű elismerését, amely előnyös lenne az európai szemeszter számára;


