
PA\1195449NL.docx PE645.032v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie regionale ontwikkeling

2019/2211(INI)

18.12.2019

ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: 
jaarlijkse groeianalyse 2020
(2019/2211(INI))

Rapporteur voor advies: Francesca Donato



PE645.032v01-00 2/3 PA\1195449NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1195449NL.docx 3/3 PE645.032v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat de Europese economie tekenen van een minder dynamische groei vertoont; 
onderstreept dat meer moet worden gedaan om de lidstaten te ondersteunen die te 
maken hebben met een langzamere groei en hoge werkloosheid, vooral wanneer het 
jongeren betreft;

2. stelt vast dat de vooruitzichten voor groei in de wereld onzeker zijn en dat spanningen 
op handelsgebied in de verwerkende industrie een negatieve weerslag op investeringen 
hebben;

3. wijst erop dat het Europees semester consequent moet bijdragen tot het wegnemen van 
de sociale, economische en territoriale ongelijkheden en verschillen tussen de regio’s 
van de EU; 

4. onderstreept dat het Europees semester de economische en sociale convergentie tussen 
regio’s en lidstaten moet bevorderen door de handelsonevenwichtigheden bij te stellen, 
het buitensporig overschot te reduceren en de bestaande sancties uit te voeren; 
onderstreept het feit dat het Europese doel van een inclusievere groei betekent dat meer 
moet worden geïnvesteerd in infrastructuur, onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, 
en onderzoek en innovatie; onderstreept dat een toenemende productiviteit moet leiden 
tot hogere lonen;

5. wijst andermaal op de cruciale rol van het cohesiebeleid als belangrijkste 
investeringsbeleid in Europa in het kader van het herstelproces;  onderstreept dat de 
begroting voor het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 moet worden verhoogd om 
de Europese toegevoegde waarde ervan te behouden en aldus bij te dragen tot 
economische groei, sociale integratie, innovatie en milieubescherming;

6. is ingenomen met de opneming van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 
het Europees semester met als doel de mensen, hun gezondheid en de planeet tot het 
middelpunt van het economisch beleid te maken; constateert in dit verband dat speciale 
aandacht moet uitgaan naar de arbeidsmarkt door bestaande banen te behouden en 
nieuwe banen te creëren;

7. wijst erop dat het beste antwoord op de bezorgdheid van de burgers erin bestaat de 
verhoging van de reële inkomens te steunen en meer investeringen na te streven om 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid te scheppen, de binnenlandse vraag te 
stimuleren en te zorgen voor een eerlijker verdeling van de gegenereerde welvaart; is 
van oordeel dat het stabiliteits- en groeipact flexibeler moet zijn om rekening te houden 
met de cyclische omstandigheden, structuurhervormingen en overheidsinvesteringen;

8. is van mening dat de relatie tussen het cohesiebeleid en de processen van economisch 
bestuur in het kader van het Europees semester evenwichtig en wederzijds moeten zijn 
en gericht moeten zijn op positieve prikkels; pleit voor verdere erkenning van de 
territoriale dimensie, die het Europees semester ten goede kan komen.


