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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē 2013. gada konkrētos ieteikumus, kas tiek sniegti katrai dalībvalstij, un jo 
īpaši ierosinātos vērienīgos pasākumus, kuriem no jauna jāveicina izaugsme, jārisina 
bezdarba problēmas, jārada darbavietas un jāpalielina ES ekonomikas konkurētspēja;

Izaugsme un konkurētspēja

2. atkārtoti uzsver kohēzijas politikas kā galvenā ieguldījumu instrumenta vadošo nozīmi 
krīzes apkarošanā un ES un tās reģionu ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā; tādēļ uzsver, 
ka, risinot sarunas par daudzgadu finanšu shēmu, ir svarīgi nodrošināt pietiekamus 
budžeta noteikumus Eiropas Savienības strukturālajiem un investīciju fondiem, jo īpaši 
norādot, ka tie sniedz lielāko daļu ieguldījumu vairākās jomās, piemēram, nodarbinātībā, 
inovācijās, ilgtspējīgā attīstībā un atbalstā MVU;

3. pauž lielas bažas par publisko un privāto ieguldījumu kraso samazināšanos ražošanas 
ekonomikā un jo īpaši vietējā un reģionālajā līmenī; uzskata, ka ir vajadzīgi izšķiroši 
pasākumi, lai reformētu preču un darba tirgus, pieņemtu piesardzīgu algu politiku un 
balstītu nākotnes izaugsmes modeli uz inovācijām, kā arī virzītu ražošanu uz augstas 
pievienotās vērtības iegūšanu; pauž pārliecību, ka strukturālie un investīciju fondi ir 
būtiski svarīgi, lai novērstu un mazinātu jebkuru trūkumu iepriekš minētajās jomās;

4. uzskata, ka, lai gan finansiālie aizsardzības pasākumi, ko veica Eiropas Centrālā banka, ir 
nomierinājuši finanšu tirgus, konkurētspējas problēmas eiro zonā nav vēl atrisinātas;

Bezdarbs un krīzes sociālās sekas

5. atzinīgi vērtē darba tirgus reformas, kuru mērķis bija uzlabot darba tirgus elastību, veicot 
gan iekšējus, gan ārējus pielāgojumus, samazinot sadrumstalotību un atvieglojot pāreju no 
vienas darbavietas uz citu; tomēr atgādina, ka ir vajadzīgas vēl plašākas reformas, jo īpaši, 
lai uzlabotu darba tirgus mobilitāti un galvenokārt jauniešu mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot jauniešu profesionālo iespēju uzlabošanai, tostarp to jauniešu, kam grūti 
iekļauties darba tirgū, un lai sniegtu tiem palīdzību darba meklējumos un izveidotu 
skaidru un pārredzamu saikni starp izglītību un profesionālo apmācību nolūkā panākt 
labāku atbilstību starp prasmēm un pieejamajām darbavietām;

Piekļuve finansējumam un iekšējā tirgus sadrumstalotība

6. pauž dziļas bažas par privāto ieguldītāju ilgstošo nedrošību, viņu uzticības trūkumu un 
viņu nevēlēšanos veikt ieguldījumus, jo īpaši zemo ienesīguma standartu, ilgstošās vienotā 
tirgus sadrumstalotības un rūpniecības politikas pārmaiņu dēļ; pauž nožēlu par to, ka 
krīzes dēļ ir radusies neuzticamības gaisotne, kuras dēļ gan privātie ieguldītāji, gan 
finanšu nozares iestādes nevēlas riskēt, un atkārtoti uzsver, ka jāturpina banku nozares 
nostiprināšana;
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Makroekonomikas pārvaldība 

7. atzinīgi vērtē to dalībvalstu skaita samazināšanos, kurās tiek veikta pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūra; noteikti mudina Komisiju un dalībvalstis izmantot visas 
Stabilitātes un izaugsmes pakta (SGP) preventīvās daļas elastības iespējas, lai līdzsvarotu 
ienesīgu publisko ieguldījumu vajadzības ar fiskālās disciplīnas mērķiem, piemēram, 
izslēdzot strukturālo un investīciju fondu valsts līdzfinansējuma kopīgo apmēru no 
ierobežojumiem, ko uzliek Stabilitātes un izaugsmes pakts, vai arī minētā pakta mērķiem, 
pamatojot aprēķinus ar dalībvalsts skaidras naudas vajadzībām, nevis ar tās bruto 
vajadzībām.


