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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. őszintén üdvözli a tagállamoknak és a Bizottságnak a gazdasági válság kezelésére 
irányuló összehangolt fellépését felvázoló európai gazdasági helyreállítási terv 
elfogadását. A terv a szolidaritás és a társadalmi igazságosság elvén alapul, és 
összhangban áll a lisszaboni stratégiával. Intézkedésjavaslatai mélyebbre ható és hosszabb 
távú szerkezeti reformokhoz vezetnek;

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok, melyek célja a régiók gazdasági és társadalmi 
szerkezetátalakításának segítése és ezáltal a terv a gazdaság élénkítését célzó négy kiemelt 
területéhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása, hatékony eszköznek bizonyultak, 
továbbá ahelyett, hogy új gazdasági eszközök kidolgozását sürgetné, támogatja a 
strukturális alapok használatát; megjegyzi, hogy ezek a rendelkezések kiegészítik a 
nemzeti szinten meghozott intézkedéseket;

3. támogatja a végrehajtási szabályok módosítására irányuló javaslatokat, melyek célja a 
strukturális alapok rugalmasabbá tétele és a rendkívüli gazdasági körülmények támasztotta 
igényekhez való alkalmazkodásának elősegítése; ugyanakkor arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a már meglévő eszközök egyszerűsítésének lehetőségeit;

4. úgy véli, hogy az olyan intézkedések, mint például a kifizetések felgyorsítása, valamint az 
egyösszegű kifizetések és az átalányösszegek használata serkenteni fogják a projektek 
megvalósítását, elsősorban az infrastruktúrában, valamint az energiaágazatban és a 
környezetvédelmi szektorban;

5. hangsúlyozza a foglalkoztatási és vállalkozástámogatási intézkedéseknek a gazdaság 
sikeres helyreállításában betöltött fontos szerepét; felhívja a tagállamokat, hogy széles 
körben használják ki a strukturális alapokat a munkahelyteremtés, a kis-és 
középvállalkozások (kkv-k) és a vállalkozási kedv támogatására;

6. ösztönzi a tagállamokat az Európai Beruházási Bank, és elsősorban a JESSICA és a 
JEREMIE pénzügyi eszközök által nyújtott lehetőségek gyakoribb használatára; 
hangsúlyozza a JASPERS jelentőségét a projektek előkészítésében;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson több szakmai támogatást a tagállamoknak a 
projektek minőségének, valamint megvalósításuk hatékonyságának javítása érdekében;

8. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a strukturális alapok alkalmazásában 
véghezvitt változtatások hatásait, és megfigyeléseit vegye figyelembe a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások félidős felülvizsgálata során.
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