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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 Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentését mint a beruházás, strukturális 

reformok, munkahelyteremtés és felelős államháztartási gazdálkodás stratégiáján alapuló, 

a magasabb növekedési szintek további előmozdítását, az európai fellendülés 

megerősítését és a felfelé irányuló konvergencia elérését célzó európai kilábalási folyamat 

fontos részét; 

2. aggasztónak tartja, hogy különösen az euróövezeten belül továbbra is tetten érhetők a 

makrogazdasági egyensúlyhiányra és a konvergencia korlátozottságára utaló jelek; 

3. aggodalmát fejezi ki az európai gazdaságélénkítési tervben megfogalmazott 

országspecifikus ajánlások hiányos végrehajtása és az Unión belüli jelentős beruházási 

szakadék miatt, amely súlyosan veszélyezteti az Unió hosszabb távú növekedési 

potenciálját; felszólítja a tagállamokat, hogy vállaljanak komoly kötelezettségeket a 

strukturális reformok végrehajtására, valamint GDP-arányos államadósságuk és 

költségvetési hiányuk csökkentésére a növekedés előmozdítása és a munkahelyteremtés 

érdekében; úgy véli, hogy továbbra is a tagállamoknak kellene elsősorban felelősséget 

vállalniuk az országspecifikus ajánlások végrehajtásáért és annak eldöntéséért is, hogy 

hogyan lehetne azokat a leghatékonyabban véghez vinni; kiemeli egyrészt a helyi és 

regionális hatóságok, illetve a többi érdekelt fél, másrészt az európai strukturális és 

befektetési alapok (esb-alapok) szerepének fontosságát, amelyet e strukturális reformok, 

munkahelyek és beruházások létrehozásának támogatása terén töltenek be; arra kéri a 

Bizottságot, hogy adott esetben fontolja meg a helyi és regionális hatóságok bevonását az 

európai szemeszterbe; 

4. az európai szemeszterre vonatkozóan olyan politikák bevezetését kéri, amelyek célja a 

belföldi kereslet növelése annak érdekében, hogy a romló globális kilátások és a globális 

kereslet lanyhulása közepette az európai gazdaság ellenállóképesebbé váljon; 

5. elismeri az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) létrehozásának célját, amelyet a 

minőségi munkahelyeken és termelékenységen alapuló növekedési potenciál 

megerősítésére irányuló, nagy kockázattal járó projektek támogatására terveztek; 

ugyanakkor aggodalommal állapítja meg, hogy az Alap felhasználásával kapcsolatban 

óriási aránytalanság mutatkozik az Unió 15 régi és 13 új tagállama között (előbbiek az 

alap 91%-ával, az utóbbiak pedig 9%-ával rendelkeznek); tudomásul veszi a Bizottságnak 

az ESBA- és esb-alapok közötti szinergiák és komplementaritások megerősítésére, illetve 

a célzottabb helyi és regionális technikai támogatás nyújtására irányuló javaslatait, 

amelyeknek célja az egységes piacon belüli eltérések mérséklése annak lehetővé tételével, 

hogy valamennyi régió aknázza ki lehetőségeit és javítsa az ESBA Unión belüli földrajzi 

lefedettségét; kéri az EBB-t és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az alap forrásainak 

elosztása körültekintő pénzügyi elemzésen alapuljon, és a kérelmeket tisztességesen, 

érdemeik alapján értékeljék; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy még mindig nincsenek 

bizonyítékok arról, az ESBA milyen mértékben járul hozzá a növekedéshez és a 

munkahelyteremtéshez; erre való tekintettel hangsúlyozza, hogy az ESBA-nak az esb-
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alapokat kell kiegészítenie, és semmiképp sem szabad aláásnia a kohéziós politika mint az 

Európai Unió elsődleges beruházási politikájának szerepét, amely közelebb hozza az 

Uniót a polgáraihoz; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon további intézkedéseket a fent 

említett aránytalanság csökkentése és jobb kiegyensúlyozása érdekében; 

6. osztja a Bizottság azon álláspontját, hogy a tanácsadó platformot fejleszteni kell egyrészt 

azért, hogy képes legyen sokkal inkább helyi és regionális szinten működni, másrészt 

azért, hogy javuljon a platform és a nemzeti fejlesztési bankok közötti együttműködés, 

végül pedig azért, hogy hasznos eszközként szolgálhasson a projektfejlesztők számára a 

jobb projektek kifejlesztésének elősegítésére, különösen olyan régiók vagy ágazatok 

esetében, amelyekben a hatókör bővítésére és további technikai képességekre van 

szükség; kéri a Bizottságot, hogy segítse elő az ESBA Unión belüli helyi és regionális 

hatóságok általi jobb igénybevételét, különösen beruházási platformok révén; ennek 

érdekében felhívja a Bizottságot, hogy az információk terjesztésével nyújtson segítséget és 

foglalkozzon a szubnacionális szinten jelenleg hiányzó igazgatási és intézményi 

kapacitások problémájával; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes mértékben 

és az Európa 2020 stratégiával összhangban használják ki az ESBA- és az esb-alapokat, 

hogy mérsékeljék az Unión belüli beruházási szakadékot; 

7. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter és a kohéziós politika egyszerűsítésére irányuló 

erőfeszítések – például a végrehajtás javításával foglalkozó munkacsoport 

tevékenységeinek – keretein belül a tagállamoknak a növekedés és a munkahelyteremtés 

fellendítése érdekében fokozniuk kell fellépéseiket a szükséges strukturális reformok és a 

megvalósításukat segítő valamennyi egyéb intézkedés – többek között az intézményi 

kapacitásépítés – végrehajtására a kohéziós politika kedvezményezettjei által tapasztalt 

akadályok eltávolításával; hangsúlyozza ugyanakkor az Unió prioritásai, valamint a 

nemzeti, regionális és helyi szükségletek összehangolásának szükségességét; 

hangsúlyozza a tagállami kapacitásépítéshez szükséges előzetes feltételrendszer 

jelentőségét; hangsúlyozza, hogy fokozni kell az elért eredmények kommunikációját az 

európai polgárok felé az európai hozzáadott érték láthatóbbá tétele céljából; 

8. ismételten hangsúlyozza, hogy az esb-alapok végrehajtását fel kell gyorsítani a 2014–2020 

közötti pénzügyi programozási időszak során; elismerve, hogy a programok kialakításáért 

továbbra is a tagállamoknak kell felelniük, úgy véli, hogy a végrehajtással kapcsolatos 

hiányosságok elemzését testreszabott ajánlásoknak kellene követniük, és ezeknek az 

országspecifikus szakpolitikák kidolgozásának részét kellene képezniük; felhívja a 

Bizottságot, hogy folytasson szoros párbeszédet a tagállamokkal ezen intézkedések 

meghatározása céljából; 

9. hangsúlyozza, hogy a gazdasági kihívásokra való megfelelőbb reagálás és a növekedés 

serkentése céljából a tagállamok számára nagyobb fokú rugalmasságot kell biztosítani a 

beruházási záradékok alkalmazásának végrehajtását illetően; ezzel összefüggésben 

egyetért az Európai Számvevőszék álláspontjával, miszerint a közbeszerzéssel mint örök 

problémával a Bizottság szintjén is foglalkozni kell, és a Bizottságnak e téren javításokat 

kell szorgalmaznia; 

10. üdvözli, hogy a Bizottság egyes esb-alapok Spanyolországnak és Portugáliának való 

juttatásának felfüggesztésére irányuló javaslatát a Parlament építő jellegű és a javaslat 

fölöslegességét bizonyító kritikájának és egy, a Bizottság által készített értékelés hatására 
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– miszerint mindkét ország eredményeket tud felmutatni hiánycsökkentési céljai 

tekintetében – függőben tartják; egyetért a Bizottság azon álláspontjával, miszerint az 

euróövezetnek összehangoltabb megközelítést kell elfogadnia, amely figyelembe veszi a 

költségvetési eltéréseket a tagállamok között; ezzel összefüggésben emlékeztet a 

Bizottságnak a Szerződések őreként betöltött szerepére; továbbá elvárja, hogy az 

1303/2013/EU rendelet 23. cikkének 2017-ben esedékes alkalmazásáról a Bizottság 

készítsen egy olyan jelentést, amely a Parlament 2016-os strukturált párbeszéd keretében 

kifejezett véleményét is figyelembe veszi; 

11. üdvözli a Bizottságnak a tudásba, az innovációba, az oktatásba és az ikt-ba mint a 

növekedés fő hajtóerőibe való beruházás jelentőségéről szóló nyilatkozatát; olyan 

politikák elfogadását szorgalmazza, amelyek valamennyi európai polgár számára lehetővé 

teszik az alapvető internet-hozzáférést; 

12. úgy véli, hogy az európai beruházási terv csak a kkv-k, a helyi hatóságok és egyéb alulról 

építkező szereplők fokozott bevonása révén érheti el céljait; felhívja az EBB-t és a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy ezen érdekelt felek képesek legyenek sikeresen 

kidolgozni és irányítani projektfinanszírozási pályázataikat, hogy megfelelő támogatásban 

részesüljenek, és ne háruljon rájuk fölösleges szabályozási teher; megjegyzi különösen, 

hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztés pozitív hatást gyakorolhat annak biztosítására, 

hogy a helyi szereplők véleménye is meghallgatásra találjon; 

13. üdvözli a kkv-knak az ESBA kkv-ablaka és a kkv-kezdeményezés általi támogatását; 

bíztatónak tartja, hogy a kkv-ágazat fellendülése a 2008-as pénzügyi válság óta 

folyamatos; felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal a problémás 

területek – többek között a kkv-k által foglalkoztatottak számának lassú emelkedése és a 

gyáripari, építőipari és kiskereskedelmi ágazat stagnáló növekedése – rendezésének 

biztosítása érdekében; 

14. úgy véli, hogy továbbra is a finanszírozáshoz való hozzáférés jelenti is a kkv-k 

bővítésének elsődleges kihívását; megjegyzi, hogy továbbra is az elsődlegesen a 

tagállamok által szabályozott kereskedelmi banki ágazat marad a legtöbb kkv elsődleges 

finanszírozási forrása; megjegyzi ezért, hogy a kkv-ágazat fellendítésének első számú 

szereplői a tagállamok maradnak, és a hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy 

fellépései hatékony támogató szerepet töltsenek be. 
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