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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria 2013 m. rekomendacijoms konkrečioms valstybėms narėms ir ypač tam, kad jose 
dėmesys sutelktas į plataus masto priemones, kuriomis būtų pagreitintas augimas, 
kovojama su nedarbu ir kuriamos darbo vietos bei didinamas ES ekonomikos 
konkurencingumas;

Augimas ir konkurencingumas

2. dar kartą pabrėžia sanglaudos politikos, kaip svarbiausios investavimo priemonės, kuriai 
tenka esminis vaidmuo kovojant su krize ir užtikrinant ES bei jos regionams tvaraus 
augimo kryptį, reikšmę; pabrėžia, kaip svarbu, vykstant deryboms dėl DFP, užtikrinti 
reikiamas biudžeto lėšas Europos Sąjungos struktūriniams ir investiciniams fondams, ypač 
pažymint tai, kad didelė jų lėšų dalis skiriama investicijoms įvairiausiose srityse, pvz., 
užimtumo, inovacijų, tvaraus augimo ir paramos MVĮ;

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją ekonomiką 
mažėjimo, ypač vietos ir regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos ryžtingos priemonės 
produktų ir darbo rinkoms reformuoti, atsargiai darbo užmokesčio politikai priimti ir 
ateities augimo modeliams pagrįsti inovacijomis ir gamybos perkėlimu, susijusiu su 
didelės pridėtinės vertės veikla; tvirtai tiki, kad struktūriniai ir investicijų fondai yra 
būtini, siekiant apsaugoti nuo bet kokių su pirmiau minėtais aspektais susijusių trūkumų ir 
juos mažinti;

4. mano, kad nors ESB vykdomos finansinės apsaugos priemonės nuramino finansų rinkas, 
konkurencingumo problema euro zonoje vis dar neišspręsta;

Nedarbas ir socialinės krizės pasekmės

5. pritaria darbo rinkos reformoms, kuriomis buvo siekiama padidinti darbo rinkos 
atsparumą didinant vidinį ir išorinį lankstumą, mažinant susiskaldymą ir palengvinant 
darbo keitimą; vis dėlto primena, kad reikia tolesnių ir visapusiškesnių reformų, būtent 
siekiant padidinti darbo rinkos judumą, ypač jaunimo judumą, skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo, ypač susiduriančio su sunkumais įsidarbinant, profesinių galimybių gerinimo 
reikmėms, pagalbai ieškant darbo ir aiškiems ir skaidriems švietimo ir mokymo ryšiams, 
kad gebėjimai būtų labiau pritaikyti laisvoms darbo vietoms;

Finansavimo prieinamumas ir vidaus rinkos susiskaldymas

6. yra labai susirūpinęs dėl nuolatinio privačių investuotojų netikrumo, pasitikėjimo trūkumo 
ir nenoro investuoti, ypač dėl gamybos standartų, besitęsiančio bendrosios rinkos 
susiskaldymo ir pramonės politikos pokyčių; apgailestauja, kad dėl krizės nedidelio 
pasitikėjimo aplinkoje privačių investuotojų ir finansų sektoriaus įstaigos bijo rizikuoti, ir 
pakartoja, kad turėtų būti tęsiamas bankų sektoriaus stiprinimo darbas;
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Makroekonominis valdymas

7. pritaria valstybių narių, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, skaičiaus 
mažinimui; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti visais lankstumo, 
neatsiejamo nuo stabilumo ir augimo pakto prevencinės dalies, nuokrypiais, kad rentabilių 
valstybės investicijų reikalingumas būtų suderintas su fiskalinės drausmės tikslais, pvz., 
atskiriant bendras bendro nacionalinio finansavimo pagal struktūrinius ir investicinius 
fondus sumas nuo Stabilumo ir augimo paktu nustatytų ribų arba grindžiant pakte 
nustatytus skaičiavimus reikalavimais dėl valstybių narių grynųjų pinigų, o ne bendraisiais 
reikalavimais.


