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JAVASLATOK

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

Háttér-információk

1. üdvözli az európai szemeszterben a gazdasági, költségvetési és foglalkoztatási politikák 
koordinációjának erősítésére tett erőfeszítéseket, amelyek évente hat hónapon keresztül 
lehetővé tették a nemzeti költségvetések és gazdaságpolitikák párhuzamos nyomon 
követését; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának a Bizottság által készített éves 
növekedési jelentés fókuszpontjává kellene válnia; ezért sajnálja, hogy a 2013. évi éves 
növekedési jelentés nem használta ki az alkalmat az Európai Unión belüli növekedésről és 
foglalkoztatásról szóló érdemibb vita megkezdésére, nevezetesen iránymutatásainak 
alapvető felülvizsgálata révén; úgy véli, hogy az 2012. évi európai szemeszter alatti 
folyamatok rávilágítottak arra, hogy az Európai Uniónak gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziót kell megvalósítania a régiók között, javítania kell a makrogazdasági 
koordinációt, meg kell erősítenie a demokratikus legitimitást és a jó kormányzást a 
kohéziós politika tekintetében, valamint az európai szinten koordinált szakpolitikákkal 
kapcsolatban, melyek célja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása;

2. hangsúlyozza a kohéziós politika létfontosságú szerepét, amelyet az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései elérésének, valamint a növekedés serkentésének és a munkahelyteremtésnek, 
illetve a reálgazdaság stabilizálásának kulcsfontosságú eszközeként játszik; úgy véli, hogy 
egy erős, szilárd finanszírozásban részesülő kohéziós politika – hosszú távú fejlesztési 
programjai, költségvetési dimenziója, decentralizált igazgatási rendszere és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó uniós prioritások követése révén – hatékony és eredményes 
eszközként szolgálhat az Európa 2020 stratégia megvalósításához és segíthet a jövőbeli 
gazdasági és pénzügyi válságok megakadályozásában; kiemeli, hogy a kohéziós politika 
egy beruházási politika, ezáltal – a szolidaritás elvét szem előtt tartva – elő kell 
mozdítania a fenntartható területi, gazdasági és társadalmi kohéziót az EU valamennyi 
régiójában; e tekintetben hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy valamennyi régiót és a 
helyi hatóságokat bevonják az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló céljainak elérésébe;

3. úgy véli, hogy a regionális politika továbbra is nagyon fontos szerepet fog játszani a 
nemzeti programok európai szemeszter keretében történő kidolgozásában, és hogy 
egyúttal kulcsfontosságú eszközt fog jelenteni a megállapított célkitűzések közép- és 
hosszú távú megvalósításában;

4. emlékeztet, hogy a kohéziós politika csak akkor lehet sikeres, ha stabil és tartós pénzügyi 
kerettel rendelkezik; hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai finanszírozási keret által 
fedezett alapok végrehajtása nem köthető makrogazdasági feltételrendszerre vonatkozó 
szabályok teljesüléséhez, mivel a regionális és helyi hatóságok nem hibáztathatóak azért, 
ha a nemzeti kormányok nem képesek költségvetésüket egyensúlyban tartani;

5. kiemeli, hogy egy erős, szilárd finanszírozásban részesülő kohéziós politika megelőzhetné 
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a jövőbeli gazdasági és pénzügyi válságokat Európában, és megvédhetné különösen a 
kevésbé fejlett régiókat;

6. hangsúlyozza, hogy válság idején a kohéziós politika rugalmas eszközei gyorsan 
alkalmazkodnak a változó igényekhez és a szigorúbb pénzügyi feltételekhez; emlékeztet, 
hogy a növekedés serkentése és a munkahelyteremtés érdekében hosszú távú politikai 
intézkedéseket társítottak az olyan sürgősségi intézkedésekhez, mint az előlegfizetések 
vagy a megnövelt társfinanszírozási ráták; ezzel kapcsolatosan üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy ahol lehetséges, a strukturális alapok fel nem használt forrásait a 
kkv-kra, az energiahatékonyságra és a fiatalok foglalkoztatására csoportosítsák át;

7. hangsúlyozza, hogy modernizálni kell a közigazgatást, mivel az fontos tényező a 
strukturális alapok tagállami felhasználási arányának javításában; javasolja, hogy a 
tagállamok – amennyiben kérik – kapjanak szakértői támogatást; emlékeztet, hogy a 
strukturális alapok felhasználását a bürokratikus terhek csökkentésével is javítani kell;

Fiskális és költségvetési egyensúlyhiányok és a recesszió kockázata

8. aggódik amiatt, hogy a legtöbb euróövezetbeli gazdaságban a túlzottan a kezdeti szakaszt 
hangsúlyozó és egyidejű költségvetési megszorítások gátolni fogják a 2013-as növekedést; 
véleménye szerint a növekedést és a munkahelyteremtést célzó beruházásoknak kellene a 
tagállami erőfeszítések középpontjában állnia, és hogy a megszorításokat fokozatosan, 
hosszabb távon kellene bevezetni; üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy csak a 
költségvetési konszolidáció tagállamonként differenciált megközelítése révén érhető el 
növekedés és társadalmi igazságosság;

9. úgy véli, hogy egy szélesebb körű és kiegyenlítettebb, nemzeti és alsóbb szinteken történő 
költségvetési konszolidáció fenntartható államháztartásokhoz, fokozottabb piaci 
bizalomhoz, megnövekedett versenyképességhez, nagyobb növekedéshez és jobb 
foglalkoztatási lehetőségek megvalósulásához vezethetne az euróövezetben, és ezáltal az 
egész EU-ban;

10. felhívja a tagállamokat, hogy a költségvetés kiadási és bevételi oldalán egyaránt helyezzék 
előtérbe a növekedésbarát politikákat – különösen az oktatás, a kutatás, az innováció, az 
IKT-k, az infrastruktúra és az energiaügy terén –, és biztosítsák az ilyen kiadások és 
bevételek hatékonyságát; hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a 
foglalkoztatási szolgáltatások, valamint az aktív munkaerő-piaci szakpolitikák alkalmazási 
körének és hatékonyságának megerősítésére; 

11. felkéri a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet az egész életen át tartó 
tanulásra és az átképzési programokra annak érdekében, hogy a következő évtizedekben 
elkerülhető legyen a munkaerőhiány a fontos területeken;

Növekedés és foglalkoztatás

12. hangsúlyozza, hogy koherenciát kell biztosítani a tagállami és regionális 
gazdaságpolitikák között és azokon belül, és ezekben külön hangsúlyt kell fektetni az 
egyes nemzeti gazdaságpolitikák továbbgyűrűző hatásaira; sürgeti a tagállamokat és a 
régiókat, hogy biztosítsák a különböző gazdaságpolitikai eszközök következetességét, 
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különösen az Európa 2020 célkitűzésekre vonatkozó szakpolitikák tekintetében, a 
befektetők bizalmának visszanyerése céljából a reálgazdaság hosszú távú 
finanszírozásának elérése érdekében; annak fényében, hogy sok vállalkozás és háztartás 
finanszírozáshoz való hozzáférése korlátozott és költséges, felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon tovább a tagállamokkal együtt a strukturális alapok fel nem használt forrásai 
felhasználásának felgyorsítása érdekében, valamint ösztönözze őket az új, innovatív 
kockázatmegosztási eszközök (mint a projektkötvények) maradéktalan kihasználására a 
magánfinanszírozás fellendítése céljából;

13. súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy évekkel a rendszerszintű válság kezdete után a 
hosszú távú munkanélküliség továbbra is növekszik az Unión belül, ehhez pedig az 
ifjúsági munkanélküliség riasztó szintje, illetve az azonnali javulás reménye nélküli 
szegénység és társadalmi kirekesztés növekvő kockázata társul;

14. sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy – prioritásukként kezelve –
hozzanak határozott intézkedéseket a munkanélküliségi ráta csökkentésére az EU-ban; 

15. felszólít szigorú intézkedések bevezetésére a bankszektorba vetett bizalom visszaállítása, 
és ezáltal a befektetések fellendítése érdekében; emlékeztet, hogy a finanszírozáshoz való 
elégtelen hozzáférés továbbra is a kkv-k előtti kritikus akadályok egyike, amely 
megakadályozza az uniós társfinanszírozáshoz szükséges magántőke-befektetéseket és a 
versenyképesség visszaszerzését; kiemeli, hogy a kohéziós politika innovatív 
finanszírozási eszközei az Európai Beruházási Bank tőkéjével együtt katalizátorként 
hathatnak a kkv-kat célzó befektetésekre és a hagyományos bankkölcsönök 
kiegészítéseként szolgálhatnak; javasolja a strukturális alapok – és az EBB-ből származó –
finanszírozás felhasználási lehetőségeinek további vizsgálatát többek közt kockázati 
tőkealapok, valamint olyan alapok finanszírozása céljából, amelyek a kkv-k számára való 
további finanszírozás megteremtése lévén képesek megtöbbszörözni költséghatékonysági 
arányukat; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson részletes tájékoztatást, további segítséget 
és iránymutatást a tagállamok és régiók részére a 2013. évi és az azt követő programozási 
időszakra (2014–2020) vonatkozó kohéziós politika pénzügyi eszközeiről;

16. kiemeli, hogy határozottabb fellépésre van szükség az európai szemeszterben a 
munkahelyteremtő fellendülés feltételeinek kialakításához; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyteremtés a fenntartható növekedés és a jövőbeli válságok megelőzésének 
előfeltétele;

17. úgy véli, hogy a növekedés, a versenyképesség és a termelékenység megerősítése 
érdekében a gazdaságpolitikák fokozott összehangolására és mélyreható strukturális 
reformokra van szükség, és hogy egyidejűleg kell költségvetési, növekedési és 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket hozni, mivel ezek a területek egymástól függenek és 
együttesen alkotják az átfogó fellendülés előfeltételeit.
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