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JAVASLATOK

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

1. csalódást keltőnek tartja, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagyta a Parlament ismételt 
kérését arra vonatkozóan, hogy teljes mértékű demokratikus legitimitást biztosítson az 
európai szemeszternek, kezdve az éves növekedési jelentésnek (AGS) a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó éves iránymutatásokká való átalakításával, azokat olyan formában 
terjesztve elő, amely lehetővé tenné a Parlament számára, hogy módosításokat javasoljon, 
és amely biztosítaná, hogy egy átlátható intézményközi döntéshozatali folyamat végén 
közösen elfogadott politikai iránymutatások szülessenek; felhívja a Bizottságot, hogy a 
jövőbeli AGS-eket nagyratörőbb módon alakítsa ki, átfogóbb irányelveket belefoglalva a 
nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok számára;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak jobban figyelembe kellene vennie az AGS alapjául 
szolgáló sajátos regionális trendeket és az előrejelzés potenciális tévedéseit;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, mint a regionális befektetési szükségleteket pontosan 
megcélzó kulcsfontosságú uniós befektetési eszköz, nemcsak a régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez, hanem a gazdaság fellendítéséhez, valamint a 
fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés hatékony megvalósításához is hozzájárul 
az Unió egészére vonatkozóan;

4. rámutat, hogy a költségvetési megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában a strukturális alapok fontos hajtóerői a gazdaság 
élénkítésének és az Európa 2020 stratégiában foglalt növekedési és foglalkoztatási célok 
elérésének; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú szerepet játszik az európai szemeszter keretein belül a nemzeti 
programok kialakításában, az AGS-eknek elsődlegesen erre a politikára kellene 
fókuszálniuk, amely egyben hozzájárulna a növekedésről és a munkahelyteremtésről 
folytatott éves uniós vitához is;

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságokat, a 
szociális partnereket és a civil társadalmat bevonják az AGS keretében a politikai 
iránymutatás kialakításába és végrehajtásába; 

6. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kohéziós politika, a régiók sajátos igényeihez 
igazítva, szerepet játsszon a versenyképesség terén tapasztalható belső egyenlőtlenségek 
és a strukturális egyensúlytalanságok enyhítésében; ezzel kapcsolatosan üdvözli a 
Bizottság ama kezdeményezését, hogy ahol lehetséges, a strukturális alapok el nem osztott 
forrásait a KKE-k, az energiahatékonyság és a fiatalok foglalkoztatása területeire 
csoportosítsák át; kéri, hogy megfelelően tájékoztassák a kezdeményezés nemzeti 
szinteken történő végrehajtásáról;

7. felhívja a tagállamokat, hogy a foglalkoztatottság növelése, illetve a strukturális és tartós 
munkanélküliség hatékony leküzdése érdekében teljes mértékben használják fel a 



PE500.413v01-00 4/4 PA\918002HU.doc

HU

strukturális alapokat; úgy véli, hogy a Bizottságnak sürgősen javaslatot kellene tennie egy 
európai ifjúsági garancia létrehozására a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben 
részt nem vevő fiatalok helyzetének érdemi javítása érdekében, és hogy a Bizottságnak 
szorosan együtt kellene működnie a tagállamokkal annak érdekében, hogy a strukturális 
alapok el nem osztott forrásainak egy részét az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordítsák.


