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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a minőségi szociális szolgáltatások iránti igény növekedéséhez vezető 
válság idején a regionális és helyi hatóságokra nehezedő, pénzügyi megszorításokból 
adódó nyomás negatív hatással van a társadalmi kohézióra, az oktatásra és a fenntartható 
foglalkoztatásra; hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi hatóságok akadályokba 
ütköznek a szegénységhez és a társadalmi kirekesztettséghez hasonló problémák kezelése 
során, és ennélfogva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítésénél;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) különleges szerepet tölt be a 
szociális beruházás támogatásában és az Európa 2020 stratégia végrehajtásában, 
különösen a magas szintű fenntartható foglalkoztatáshoz és termelékenységhez való 
hozzájárulása, valamint ezzel egyidejűleg a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
eredményes küzdelem és a társadalmi kohézió erősítése révén;

3. üdvözli az ESZA végrehajtásához kapcsolódó eljárások egyszerűsítését és az alap 
szélesebb körű hozzáférhetőségét, különösen a helyi szintű kisebb projektek számára, ami 
lehetővé teszi a jelenlegi nehéz gazdasági és társadalmi helyzet által támasztott kihívások 
jobb és gyorsabb kezelését, és a kedvezményezett szervezetek beruházások 
végrehajtásában történő szélesebb körű részvételét; ezzel összefüggésben kiemeli az új 
eszköz fontosságát a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés számára, ami lehetővé 
tenné a helyi szintű akciócsoportoknak helyi foglalkoztatási stratégiák kidolgozását és 
végrehajtását; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák ezt a lehetőséget a jelenleg zajló 
programozási folyamatban a helyi akciócsoportok jelentős innovációs potenciáljának 
hasznosítása érdekében;

4. úgy véli, hogy a kohéziós kiadásoknak megfelelő mértékű rugalmasságot kellene 
biztosítaniuk ahhoz, hogy a tagállamok saját egyedi politikai szűk keresztmetszeteikkel 
foglalkozhassanak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítése érdekében;

5. hangsúlyozza az Európa-szerte jelenleg is zajló költségvetési megszorításokhoz való 
igazodás fontosságát, a jövőbe való befektetés folytatása mellett; emlékezteti a 
tagállamokat, hogy nem az jelenti a kihívást, hogy többet, hanem hogy hatékonyabb 
módon költsenek;

6. megjegyzi, hogy 2012 végén 4,2 milliárd euró értékű kifizetési kérelmet nem sikerült 
teljesíteni az ESZA nevében, és ennek kifizetése a 2013. évi keretösszegből zajlik jelenleg 
is; hangsúlyozza a végrehajtás vonatkozásában történő ilyen jellegű átütemezésnek a helyi 
és regionális hatóságok és a kedvezményezettek pénztári helyzetére gyakorolt negatív 
hatását; hangsúlyozza továbbá, hogy a 2/2013 sz. költségvetés-módosításban biztosított 
11,2 milliárd eurónyi összegből 3,253 milliárd eurónyi összeget szánnak az ESZA 
számára, és hogy ezt a költségvetés-módosítást teljes egészében ki kell fizetni, lehetőség 
szerint két lépésben; politikai kötelezettségvállalást kér a Tanácstól arra vonatkozóan, 
hogy az év végéig az összes, 2013-ban esedékes jogi kötelezettség kifizetésére sor kerül;
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7. felszólít a fennálló kötelezettségvállalások (RAL) általános szintjének csökkentésére, 
mivel azok komoly veszélyt jelentenek a kohéziós politika forrásainak hatékony 
felhasználására, visszafogva a növekedésbe és foglalkoztatásba történő jövőbeli 
beruházásokat; felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a regionális és helyi 
hatóságokat a kohéziós és strukturális alapok elérhető forrásainak lehető legmegfelelőbb 
módon történő felhasználásában a projektek és pályázatok körültekintő tervezése révén, 
valamint annak biztosításában, hogy a társfinanszírozás megfelelő támogatást kapjon;

8. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika fontos tényező az állami és magánberuházások 
élénkítésében, azzal a potenciállal, hogy minden szinten segíti a jó kormányzás és a 
nyilvánosság részvételének kialakítását, ezáltal egyidejűleg hozzájárulva a gazdasági 
növekedéshez, a foglalkoztatáshoz, a fenntartható fejlődéshez és a társadalmi kohézióhoz 
az Unió egészében és a kohéziós politikából közvetlenül hasznot élvező régiókban, így 
biztosítva az európai polgárok és az európai régiók közötti szolidaritást; felszólítja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a helyi szereplők még válság idején is el legyenek 
látva a szükséges pénzügyi eszközökkel annak érdekében, hogy fel tudják használni a 
strukturális alapokat;

9. határozottan támogatja a kiadási prioritások átütemezését, hogy a tagállamok 
beruházzanak a hosszú távú növekedésbe, beleértve a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokba való beruházást, amelyek fontos szerepet játszhatnak a tagállamok 
versenyképességének fejlesztésében; 

10. hangsúlyozza, hogy a helyi gazdaság kiemelkedő jelentőségű fellendítő tényező a 
közösségek számára, és ez fontos a jelenlegi válsághelyzetben; ezzel összefüggésben 
kiemeli a szociális gazdaságnak a társadalmi kohézió helyi szinten történő javítására 
gyakorolt gazdasági és társadalmi hatásait; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
finanszírozási lehetőségeket a szociális gazdaság számára a 2014–2020 közötti időszakra 
szóló strukturális alapokon keresztül;

11. hangsúlyozza a helyi és regionális hatóságok lehetséges szerepét a fenntartható növekedés 
és a munkahelyteremtés fokozásában, a társadalmi szövet helyreállításában, valamint a 
megújuló energiaforrások, az intelligens hálózatok és a fenntartható mobilitás 
előmozdításában;

12. hangsúlyozza, hogy az európai uniós gazdasági kormányzásnak kellően rugalmasnak kell 
lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a kohéziós politika által támogatott növekedésösztönző 
és munkahelyteremtő befektetéseket, feltéve hogy azok nem okozzák a megújított 
Stabilitási és Növekedési Paktumban megállapított adósság- és hiányszintek 
meghaladását;

13. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a növeljék a helyi és regionális hatóságok, 
valamint adott esetben a szociális és más érintett partnerek részvételét a szociális alapok 
programozásában, végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében, ami az uniós, a 
nemzeti és a regionális stratégiák hatékonyabb összekapcsolását eredményezné; arra 
ösztönzi a helyi és regionális hatóságokat, hogy ahol lehetséges, fejlesszék a civil 
társadalmi részvételt annak biztosítása érdekében, hogy a projektek megkapják a 
célkitűzéseik teljesítéséhez szükséges támogatást és finanszírozást;
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14. jobb tájékoztatást és nagyobb átláthatóságot kér a források felhasználásában, ami 
általánosabb felelősségvállaláshoz, megbecsüléshez és ellenőrzéshez vezet a források 
felhasználását illetően;

15. a szabályok további egyszerűsítésére és nagyobb rugalmasságra szólít fel a strukturális 
alapok tervezésében és kezelésében, lehetővé téve a projektek jobb végrehajtását és a 
szociális kihívásokra és fenyegetésekre adott gyorsabb és megfelelőbb válaszokat;

16. hangsúlyozza, hogy nincs közvetlen kapcsolat az adott tagállam regionális szakpolitikai 
teljesítménye és makrogazdasági teljesítménye között, továbbá hogy a régiókat nem 
szabadna büntetni azért, ha a nemzeti szint nem tesz eleget a gazdasági kormányzással 
kapcsolatos eljárásoknak; úgy véli, hogy a további büntetések kirovása ilyen módon csak 
súlyosbíthatná a már most is makrogazdasági nehézségekkel küzdő tagállamok 
problémáit, és hogy a makrogazdasági feltételek ennélfogva nem elfogadhatók.
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