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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 és költségvetési koordináció erősítésére tett 
erőfeszítéseket, amelyek évente hat hónapon keresztül lehetővé tették a nemzeti 
költségvetések és gazdaságpolitikák párhuzamos nyomon követését;

2. hangsúlyozza a kohéziós politika létfontosságú szerepét, mint az Európa 2020 stratégia 
kulcsfontosságú eszközét; 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 a jövőbeli gazdasági és pénzügyi válságok megakadályozásához;
kiemeli, hogy a kohéziós politika egy beruházási politika, ezáltal – a szolidaritás elvét 
szem előtt tartva – elő kell mozdítania a területi, gazdasági és társadalmi kohéziót az EU 
valamennyi régiójában; e tekintetben hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a régiókat 
bevonják az Európa 2020 stratégia céljainak elérésébe;

3. emlékeztet, hogy a kohéziós politika csak akkor lehet sikeres, ha a tagállamok a 
növekedés elősegítésére szilárd, átfogó fiskális és strukturális politikákat vezetnek be; 
hangsúlyozza, hogy azokban az esetekben, amikor a kormányoknak nem sikerül 
megfelelő politikákat kialakítaniuk vagy a szükséges strukturális reformokat 
véghezvinniük, a közös stratégiai finanszírozási keretet jelentő alapok végrehajtása a 
pénzügyi források pazarlásához vagy akár a gyenge gazdaságpolitikák kiigazítását célzó 
ösztönzők csökkentéséhez vezethet;

4. 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;

Fiskális és költségvetési egyensúlyhiányok és a recesszió kockázata

5. komoly aggodalommal tölti el az euróövezet recesszióba való visszaesésének magas 
kockázata, amit a szűkülő gazdaság és a munkanélküliség növekedése jelez;

6. úgy véli, hogy a fiskális fegyelem és a költségvetési intézmények nemzeti és alsóbb 
szinteken történő további megerősítése előfeltétel a piaci bizalom fokozásához az 
euróövezetbeli államháztartások közép- és hosszú távú fenntarthatóságában, amely 
kiemelkedő fontosságú a növekedés szempontjából; sürgeti a tagállamokat, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktum szabályaival összhangban – melyek figyelembe veszik 
az országspecifikus makrogazdasági helyzeteket – hajtsanak végre költségvetési 
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konszolidációt és tartsák tiszteletben a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó 
szabályokat;

7. felhívja a tagállamokat, hogy a költségvetés kiadási és bevételi oldalán egyaránt helyezzék 
előtérbe a növekedésbarát politikákat – különösen az oktatás, a kutatás, az innováció, az 
infrastruktúra és az energiaügy terén –, és biztosítsák az ilyen kiadások és bevételek 
hatékonyságát;

Növekedés és foglalkoztatás

8. sürgeti a tagállamokat, hogy az egyenlőség alapján biztosítsák a különböző 
gazdaságpolitikai eszközök konzisztenciáját, különösen az Európa 2020 célkitűzésekre és 
kiemelt célokra vonatkozó szakpolitikák tekintetében a befektetők érdeklődésének 
felkeltése és bizalmuk visszanyerése céljából a reálgazdaság hosszú távú 
finanszírozásának elérése érdekében;

9. felszólít szigorú intézkedések bevezetésére a bankszektorba vetett bizalom visszaállítása, 
és ezáltal a befektetések fellendítése érdekében; emlékeztet, hogy a finanszírozáshoz való 
hozzáférés hiánya továbbra is a kkv-k előtti kritikus akadályok egyike, amely 
megakadályozza az uniós társfinanszírozáshoz szükséges magántőke-befektetéseket és a 
versenyképesség visszaszerzését;

10. kiemeli, hogy a célok eléréséhez folyamatosan további erőfeszítésekre van szükség, 
különösen a foglalkoztatás terén, ami az európai szemeszterben legalább olyan fontos, 
mint a növekedés; hangsúlyozza, hogy a munkahelyteremtés a fenntartható növekedés és a 
jövőbeli válságok megelőzésének előfeltétele;

11. úgy véli, hogy a növekedés és a termelékenység megerősítése érdekében a 
gazdaságpolitikák fokozott összehangolására és mélyreható strukturális reformokra van 
szükség.


