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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 az uniós gazdaság növekedése folytatódik, a foglalkoztatás nő, a válság 
nyomán kialakult beruházási hiány pedig – jóllehet a közberuházások továbbra is 
elmaradnak a válság előtti szintektől, és a válság által leginkább sújtott országok 
némelyikében a beruházási hiány tetemes – csaknem teljesen megszűnt; rámutat 
mindazonáltal arra, hogy a sebezhetőség változatlanul fennáll, nem élvezhette mindenki 
egyformán a fenntartható növekedés előnyeit, a munkanélküliségi ráta számos 
tagállamban még mindig magas, és hogy a gazdasági, társadalmi, regionális és területi 
különbségek továbbra is olyan központi kérdést jelentenek, amely aggodalomra ad okot; 
felhívja a figyelmet, hogy bár a beruházások tagadhatatlanul növekedtek, a 
termelékenységre mégsem gyakoroltak kellő hatást, ebből adódóan pedig 
célirányosabbá kell tenni a kohéziós politika beruházásait és azok más uniós 
programokkal, valamint a köz- és magánberuházásokkal való kiegészítő jellegét a 
termelékenység fokozása és a tagállamok közötti különbségek kiegyenlítése érdekében; 
megjegyzi, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumnak a szociális szempontok 
megerősítésére és a fenntartható növekedés megvalósítására is összpontosítania kell;

2. hangsúlyozza, hogy az EU-nak olyan gazdaságpolitikákkal kell támogatnia az elérni 
kívánt fellendülést, amelyek védik a közszolgáltatásokat, valamint javítják az általános 
érdekű szolgáltatások minőségét és hozzáférhetőségét;

3. emlékeztet arra, hogy 2017-ben a GDP-arányos közberuházások szintje az EU-ban 
(2,7%) és az euróövezetben (2,6%) jóval elmaradt az elmúlt 10 év átlagától (3,2%, 
illetve 3,0%); megjegyzi, hogy a közberuházásokat ezért erőteljesen ösztönözni kell a 
pénzügyi válság okozta visszaesés éveinek ellensúlyozása, valamint az infrastruktúrába 
és közszolgáltatásokba irányuló beruházások égető szükségességének kezelése 
érdekében; megjegyzi, hogy a közberuházások továbbra is elsőbbséget élveznek, és 
azokat nem áshatják alá a köz-magán társulások előmozdítására irányuló törekvések;

4. megjegyzi, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) szerint az uniós infrastrukturális 
beruházások szintje még mindig 20%-kal alacsonyabb a válság előtti szintnél, az 
önkormányzatok 34%-a azt jelezte, hogy e beruházások nem fedezik az igényeiket, az 
EU-ban pedig éves szinten legalább 335 milliárd euró értékű infrastrukturális 
beruházásra van szükség;

5. rámutat, hogy az európai szemeszternek következetesen hozzá kell járulnia az 
egyenlőtlenségek és különbségek megszüntetéséhez, különös tekintettel az EU 
különböző régiói közötti társadalmi, gazdasági és területi jellegű egyenlőtlenségekre és 
különbségekre; hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan az EBB-beruházások földrajzi 
eloszlása tekintetében továbbra is tetten érhető egyensúlyhiány, és rendkívül aggasztó 
az a tény, hogy 2017-ben az összes EU-beli EBB-beruházás 80%-a a tagállamok felébe 
irányult, míg a többi 14 tagállamba csupán a beruházások 10%-a;

6. megjegyzi, hogy a polgárok aggodalmaira adható legjobb válasz a reáljövedelmek 
növekedésének támogatása, valamint – beruházások révén – a minőségi munkahelyek 
létrehozására való további törekvés, a belföldi kereslet ösztönzése és a megtermelt 
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vagyon méltányosabb elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy az Uniónak a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához biztosított költségvetési mozgástér 
kialakításával hozzá kell járulnia a Stabilitási és Növekedési Paktum rugalmasságához;

7. rámutat arra, hogy az európai szemeszternek – prioritásként – hozzá kell járulnia a 
szociális jogok európai pillérének megvalósításához, és nyomon kell követnie a pillér 
20 kulcsfontosságú elvének alkalmazásával elért eredményeket, kiemelt figyelmet 
fordítva a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség, a szociális 
védelem, a valamennyi alapvető szolgáltatáshoz való hozzáférés, az egyenlő értékű 
munkáért egyenlő bérezést biztosító jog, valamint a magas színvonalú, megfizethető 
gondozási szolgáltatásokhoz való jog biztosítására;

8. emlékeztet arra, hogy az európai szemeszternek előtérbe kell helyeznie az adókijátszás 
és az adócsalás elleni küzdelemre irányuló fokozottabb intézkedéseket, amelyek így a 
közberuházások számára finanszírozást, a szociális jogok európai pillérének 
végrehajtásához pedig további erőforrásokat teremtenek;

9. rámutat arra, hogy az európai szemeszternek – a szociális jogok európai pillérének 
vonatkozó elveivel összhangban – figyelmet kell fordítania a hatékony szociális 
védelemhez való hozzáférés előmozdítására, és a tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy egyfelől a szükséges intézkedések révén elhárítsák a munkavállalók szociális 
védelemhez való jogainak gyakorlása útjában álló akadályokat, másfelől pedig hogy 
átfogó szociális védelmi rendszereket hozzanak létre, továbbá felhívja a figyelmet arra, 
hogy az európai szemeszternek ebből adódóan nyomon kell követnie a tagállamok azon 
jogszabályok elfogadása és rendszerek kidolgozása terén elért eredményeit, amelyek 
mindenki számára biztosítják a szociális védelemhez való hozzáférést;

10. rámutat annak fontosságára, hogy az Unión belüli minőségi munkahelyek számának 
növelése, valamint a bérek és nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében az európai szemeszter a nemzeti és uniós szakpolitikák közötti nagyobb 
összhang megteremtésével továbbra is az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
megvalósítására összpontosítson;

11. kiemeli, hogy az európai szemeszternek az infrastruktúrába, az oktatásba és képzésbe, 
az egészségügybe, a kutatásba és az innovációba irányuló fokozottabb beruházások 
révén a termelékenység növelésére kell összpontosítania, és hogy a nagyobb 
termelékenységnek magasabb bérekben kell megnyilvánulnia;

12. hangsúlyozza, hogy az alacsony bérek továbbra is kihívást jelentenek Európában, és a 
bérskála alján lévő munkavállalók koncentrációja, valamint a magas szegénységi ráták 
egyértelműen a bérmegállapítási politikákat tükrözik, továbbá hogy a nemek közötti 
bérszakadék a bizonytalan foglalkoztatással együtt – különösen a fiatalok körében – 
továbbra is komoly probléma, amelyet sürgősen meg kell oldani;

13. szorgalmazza, hogy az európai szemeszter vegye fel prioritásai közé a fenntartható 
fejlesztési célokban jelzettek szerint a szegénység felszámolását;

14. hangsúlyozza, hogy a népesség elöregedésének arra kell ösztönöznie a kormányokat, 
hogy – amint azt a Stabilitási és Növekedési Paktum is javasolja – bővítsék, ne pedig 
szűkítsék az idősek védelmét szolgáló erőforrásokat, továbbá kiemeli, hogy az 
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egészségügyi közberuházásoknak arányosnak kell lenniük az igényekkel, és az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést az egy főre jutó rendelkezésre álló átlagos 
jövedelmet és a háztartásokat érintő hatásokat figyelembe véve rendszeresen értékelni 
kell, illetve hogy intézkedéseket kell hozni az elöregedő társadalmakban létfontosságú 
megelőző egészségügyi ellátásba való beruházások előmozdítására és nyomon 
követésére;

15. szorgalmazza, hogy az európai szemeszter aktívan és fenntartható módon járuljon hozzá 
az európai régiókat különböző sajátos módokon érintő demográfiai kihívások (idősödés, 
népességfogyás, demográfiai nyomás, a megfelelő humán tőke vonzására vagy 
megtartására való képesség hiánya) leküzdéséhez; hangsúlyozza különösen, hogy 
bizonyos területek, például egyes legkülső régiók számára megfelelő támogatást kell 
biztosítani;

16. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek magában kell foglalnia a technológiai 
változás közép- és hosszú távú munkaerőpiaci hatásának alapos elemzését is; rámutat 
arra, hogy bár a technológiai változás lehetőségeket teremthet az új vagy jobb, illetve 
biztonságosabb munkahelyekhez, manapság gyakran a munkahelyek megszűnésével 
vagy a bizonytalan foglalkoztatás megjelenésével hozzák összefüggésbe;

17. hangsúlyozza, hogy az EU társadalmi és gazdasági fejlődése az alapvető értékeink 
melletti elkötelezettségen múlik;

18. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter egyik prioritása a globalizáció negatív 
hatásait (áthelyezés, munkahelyek elvesztése) elszenvedő lakosság és területek védelme 
és támogatása kell hogy legyen;

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák együttműködésüket és tegyenek 
további intézkedéseket annak érdekében, hogy a magán- és közberuházásokat, továbbá a 
partneri együttműködések szélesebb körét az új munkahelyek teremtése, valamint a 
kohéziós politika forrásai hozzáadott értékének és azok más uniós programokkal, illetve 
pénzügyi eszközökkel való kiegészítő jellegének és szinergiáinak teljes mértékű 
maximalizálása szolgálatába állítsák;

20. hangsúlyozza, hogy nemzeti szinten a szociális partnerek bevonásának mértéke még 
mindig alacsony, és mind a Bizottságnak, mind a tagállamok kormányainak többet kell 
tenniük a szociális partnerekkel való egyeztetés biztosítása érdekében;

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a lakóingatlan-használati jogcímek 
valamennyi típusát lefedve végezzenek alapos és teljes körű felmérést, továbbá 
folytassanak kutatásokat, valamint vizsgálják meg – más fontos témák mellett – a 
gyenge keresleti környezetű területek, illetve az élénk ingatlanpiacok közötti földrajzi 
különbségeket az országjelentésekben és országspecifikus ajánlásokban szereplő 
lakáspiaci értékelések elemzési alapjának javítása érdekében;

22. támogatja azt a nézetet, mely szerint a beruházások, az innováció, a tudás és a 
strukturális reformok fontos szerepet játszanak Európa erősebbé válásában, valamint 
kohéziójának növelésében; ezzel összefüggésben rámutat egyfelől arra, hogy az uniós 
pénzügyi támogatáson belül a kohéziós politika – mint létfontosságú szerepet betöltő, 
más eszközökkel nem helyettesíthető politika – keretében végrehajtott beruházások 
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képviselik a legnagyobb részarányt, amelynek összege a nemzeti társfinanszírozással 
együtt 638 milliárd euró a 2014–2020 közötti időszakban, másfelől pedig hogy e 
beruházások európai hozzáadott értéket teremtenek azáltal, hogy hozzájárulnak a 
gazdasági növekedéshez, a társadalmi befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez, megoldással szolgálnak az új kihívásokra, például a biztonsági 
kihívásokra, a migránsok és a nemzetközi védelem alatt álló menekültek integrációjára, 
valamint hozzájárulnak a köz- és magánberuházásokhoz a fenntartható gazdasági 
növekedést, a befogadást, az intézményi és közigazgatási kapacitást erősítő, megfelelő 
reformok mellett;

23. kéri, hogy sürgősen értékeljék a kutatási és innovációs szakpolitikáknak a tagállamok 
fejlődésére, valamint gazdasági és szociális szempontból vett növekedésére gyakorolt 
hatását;

24. üdvözli a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatokat, valamint a 
kohéziós politika és az európai szemeszter folyamata közötti megerősített 
kapcsolatokat, amelyek – kiemelt figyelmet fordítva a legkülső, a távoli, a legkevésbé 
fejlett és a ritkán lakott régiókra – a fenntartható és inkluzív növekedés biztosítását 
szolgálják; sajnálatosnak tartja azonban a kohéziós politika számára javasolt források 
csökkentését, és kitart amellett, hogy a finanszírozást a jelenlegi szinten kell tartani; az 
esetleges végrehajtásbeli késedelmek elkerülése érdekében szorgalmazza a többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó csomag, valamint a kohéziós politikáról szóló rendeletek 
mielőbbi és időben történő elfogadását; üdvözli, hogy az új többéves pénzügyi keret 
értelmében a kiadások negyedét éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre kell fordítani, 
tekintve, hogy az éghajlatváltozás jelentős, hosszú távú probléma;

25. tudomásul veszi, hogy a 2019. évi európai szemeszter nagyobb figyelmet fordít a 
beruházási igényekre a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó programozási 
döntések támogatása érdekében, valamint a 2019. évi országjelentések tervezett új 
mellékletét, amelyben meghatározzák az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) és a Kohéziós Alap (KA) tekintetében a 
2021–2027-es időszakra vonatkozóan fontos beruházási igényeket; úgy véli, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni – többek között a kohéziós politika finanszírozásával is 
– az egyenlőtlenségek elleni küzdelemre hatékony eszközök alkalmazása, valamint az 
erőforrások e célra való összpontosítása révén;

26. hangsúlyozza, hogy fontos lenne továbbra is biztosítani és növelni az Európai Szociális 
Alap Pluszból az ifjúsági garancia, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az 
Európai Szolidaritási Testület számára nyújtott támogatást, tekintettel ezeknek a 
foglalkoztatáshoz, a gazdasági növekedéshez, a társadalmi befogadáshoz, a tanuláshoz 
és a szakképzéshez kapcsolódó kihívások kezelésében játszott szerepére;

27. úgy véli, hogy további egyszerűsítésre és nagyobb rugalmasságra van szükség az uniós 
alapok, programok és eszközök között annak érdekében, hogy a stratégiai beruházási 
projektek uniós finanszírozása egyszerűbbé, hatékonyabbá és földrajzi szempontból 
kiegyensúlyozottá váljon; hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a 
fejlődésben lemaradó régiókra;

28. megjegyzi, hogy a kohéziós politikának célul kell kitűznie az Unió egésze és régiói 
harmonikus és egyenletes, az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának 
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erősödését eredményező fejlődésének előmozdítását, mégpedig a szolidaritás 
szellemében és azzal a céllal, hogy egyfelől hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez, 
a foglalkoztatáshoz és a társadalmi befogadáshoz, másfelől pedig csökkentse a régiók 
közötti és régiókon belüli különbségeket, valamint elősegítse a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók elmaradottságának felszámolását;

29. rámutat arra, hogy a kohézióról szóló hetedik jelentés kiemeli a régiók és területek 
meglévő kategóriákon belül is tetten érhető, sajátos körülményeikkel (legkülső 
régiókbeli elhelyezkedés, alacsony népsűrűség, alacsony jövedelem, gyenge növekedés 
stb.) magyarázható nagy változatosságát, ami alapvető fontosságúvá teszi a testre 
szabott megközelítés alkalmazását;

30. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiókban a távoli földrajzi fekvésből, szigetjellegből, 
kis méretből, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyokból és a néhány terméktől 
való gazdasági függésből adódóan jelentkező kihívások kezeléséhez figyelembe kell 
venni az EUMSZ 349. cikkének egyedi intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseit;

31. szorgalmazza, hogy az európai szemeszter támogassa az európai területi együttműködés 
valamennyi dimenzióját (határokon átnyúló, országok közötti és régiók közötti, mind 
belső, mind külső együttműködés), ily módon biztosítva a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra vonatkozó általános célkitűzések megvalósítását, illetve a 
szolidaritáshoz való hozzájárulást;

32. ismételten felhívja a figyelmet a makroregionális stratégiák végrehajtásának a kohéziós 
politikai célkitűzések megvalósításában betöltött jelentőségére;

33. megjegyzi, hogy az európai régiók némelyike különösen kiszolgáltatott a brexit 
hatásainak, és hogy az Egyesült Királyság kilépése akár a kohéziós politika egészét is 
kedvezőtlenül érintheti; hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter egyik célkitűzése a 
különböző érintett, európai régiókban jelentkező kedvezőtlen, brexitre visszavezethető 
hatások minimalizálása, továbbá az uniós gazdaság fellendülésében – az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása révén – jelentős szerepet játszott 
kohéziós politika megerősítéséhez való aktív hozzájárulás kell hogy legyen.
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