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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:

1. üdvözli a 2013-as országspecifikus ajánlásokat és különösen azt, hogy olyan ambiciózus 
intézkedésekre összpontosítanak, amelyek célja a növekedés beindítása, a 
munkanélküliség kezelése, a munkahelyek teremtése és az Unió gazdaságai 
versenyképességének erősítése; 

Növekedés és versenyképesség

2. ismételten hangsúlyozza a kohéziós politika mint fő beruházási eszköz jelentőségét, amely 
központi szerepet játszik a válság elleni küzdelemben és abban, hogy az Uniót és régióit a 
fenntartható növekedés útjára állítsa; hangsúlyozza ezért, hogy a többéves pénzügyi 
keretről szóló tárgyalások során elegendő költségvetési forrást kell biztosítani az uniós 
strukturális és beruházási alapok számára, és különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy 
számos területen – a foglalkoztatás, az innováció, a fenntartható fejlődés és a kkv-k 
támogatása terén – ezen alapok biztosítják a beruházások legnagyobb részét;

3. komoly aggodalommal tölti el a termelékeny gazdaság – különösen helyi és regionális 
szinten végbemenő – köz- és magánbefektetéseiben történt súlyos visszaesés; úgy véli, 
hogy határozott intézkedések szükségesek a termék- és munkaerőpiacok 
megreformálásához, az óvatos bérpolitikák elfogadásához és az innováció jövőbeli 
növekedési modelljének megalapozásához, valamint a termelésnek a hozzáadott értékkel 
bíró tevékenységek irányába való elmozdításához; kifejezi azon szilárd meggyőződését, 
hogy a strukturális és beruházási alapok a fenti szempontok tekintetében igen fontosak a 
hiány megelőzésében és mérséklésében;

4. úgy véli, hogy míg az Európai Központi Bank által elfogadott, pénzügyi védelmet 
szolgáló intézkedések a pénzügyi piacokat lecsillapították, az euróövezet 
versenyképességi problémája megoldatlan maradt; 

A munkanélküliség és a válság okozta társadalmi következmények

5. üdvözli a munkaerő-piaci reformokat, amelyek célja a munkaerőpiac stressztűrő 
képességének javítása, jobb belső és külső rugalmasság bevezetése, a töredezettség 
csökkentése és a munkahelyek közötti átjárhatóság megkönnyítése volt; emlékeztet 
azonban arra, hogy további és még mélyrehatóbb reformokra van szükség, főképp a 
munkaerő-piaci mobilitás és különösen az ifjúsági mobilitás javítása érdekében, különös 
figyelemmel a fiatalok – ezen belül a munkaerőpiacra történő belépéskor nehézségekkel 
szembesülők – szakmai lehetőségeire, amelyek célja az álláskeresés során történő 
segítségnyújtás, valamint az oktatás és szakképzés közötti egyértelmű és átlátható 
kapcsolatok felépítése a képességek és elérhető állások közötti jobb összhang létrehozása 
érdekében; 

A finanszírozáshoz való hozzáférés és a belső piac felaprózódása
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6. rendkívül aggasztja a magánbefektetők – elsősorban a tartós egységes piaci felaprózódás 
jellemezte termelékenységi szabványok és az iparpolitika változásai következményeként 
jelentkező – tartós bizonytalansága, bizalmatlansága és vonakodása a befektetésektől; 
sajnálatosnak tartja, hogy a válság következményeként kialakult alacsony bizalmú 
környezet mind a magánbefektetőket, mind a pénzügyi ágazat intézményeit kifejezetten 
kockázatkerülővé teszi, és megerősíti, hogy a bankszektor megerősítését célzó munkának 
folytatódnia kell;

Makrogazdasági kormányzás 

7. üdvözli, hogy csökken a túlzott hiány esetén követendő eljárás alatt álló tagállamok 
száma; határozottan sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden mozgásteret 
vegyenek igénybe a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágában a közpénzből 
finanszírozott termelő beruházások iránti igények és a költségvetési fegyelemre vonatkozó 
célkitűzések összeegyeztetése céljából, például a Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében nyújtott nemzeti társfinanszírozás teljes mennyiségének a strukturális és 
beruházási alapok megszabott korlátozásai alóli kivételével, vagy a Paktum 
alkalmazásában történő számításoknak egy tagállam nettó készpénzigényére, nem pedig a 
bruttó igényére alapozott elvégzésével.


