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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai 
jelentés a 2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című bizottsági 
közleményre (COM(2010)110),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a Bizottságnak a kohéziós politika programjainak végrehajtásáról szóló 2010. 
évi stratégiai jelentéséről a Külügyi Tanács 2010. június 14-én, Luxembourgban tartott 
3023. ülésén elfogadott tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés az Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának erősítését eredményező tevékenységek kialakításáról szóló 174. 
cikkére,

A. mivel a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió, valamint a tagállamok közötti 
szolidaritás előmozdítása az EU egyik kiemelt célkitűzése, amint azt az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikke is megfogalmazza,

B. mivel a kohéziós politikának hatékony és eredményes eszközként kell szolgálnia a 
pénzügyi válság által előidézett társadalmi-gazdasági kihívások kezelésére, valamint az 
európai régiók fejlettségi szintje közötti különbségek csökkentésére,

C. mivel a kohéziós politika valamennyi kormányzati szinten és földrajzi területen döntő 
fontosságú szerepet tölt be az EU 2020 stratégia céljainak teljes körű megvalósulásában, 
különösen a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén,

D. mivel az Európai Szociális Alapnak teljes foglalkoztatást és munkalehetőségeket kell 
biztosítania, az egyéb célok mellett előmozdítva a munkavállalók munkaerő-piaci 
beilleszkedését és megerősítve a társadalmi integrációt,

1. üdvözli a Bizottságnak a strukturális alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai programok végrehajtásáról szóló stratégiai jelentését 
(COM(2010)110); úgy véli azonban, hogy a világszintű gazdasági visszaesést követően, 
amely alapjaiban megváltoztatta az EU gazdaságának összképét, növelte a 
munkanélküliséget, visszavetette a gazdasági növekedést és rontotta az üzleti környezetet, 
a jövőbeli bizottsági jelentéseknek alaposabb, aktualizált értékelést kellene nyújtaniuk az 
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európai gazdasági fellendülést célzó kohéziós politika keretében kiválasztott projektek 
hatásairól, különösen a munkahelyteremtés, a társadalmi-gazdasági különbségek 
csökkentése, a társadalmi integráció fokozása és az emberi tőke fejlesztése tekintetében; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok nem megfelelő mértékben alkalmazzák a 
nemi szempontú költségvetést, és a végrehajtás értékelésekor a Bizottság is elhanyagolja a 
nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését; hangsúlyozza, hogy a nemi 
szempontú költségvetés-tervezés biztosíthatja a pénzeszközök megfelelő felhasználását, és 
ezzel alapvetően hozzájárulhat a nemek közötti egyenlőséghez; elengedhetetlennek tartja 
hatékonyabb nyomon követési és értékelési rendszerek bevezetését ahhoz, hogy a 
kohéziós politika tekintetében elmozdulás történjen egy erőteljesebben stratégia- és 
eredményorientált megközelítés felé;

2. arra számít, hogy az ESZA-ból finanszírozott, hatékony és értékelhető tagállami 
kezdeményezések hozzájárulnak majd az EU 2020 stratégia szegénységgel kapcsolatos 
célkitűzésének megvalósításához;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy jövőbeni jelentéseiben foglalkozzon a strukturális alapok 
egymást kölcsönösen kiegészítő kapcsolatával, valamint az egyéb uniós pénzügyi 
eszközökkel való kölcsönhatásaikkal;

4. a gazdasági válság és a növekvő munkanélküliség kapcsán üdvözli a „Több és jobb 
munkahely” iránymutatáshoz kapcsolódó projektek végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; mindazonáltal határozottan javasolja, hogy a Bizottság vezessen be olyan 
módozatokat a tagállamokkal való együttműködés számára, amelyek megkönnyítik, hogy 
a szükséges finanszírozás gyorsan mobilizálható és az erőforrás-hatékony és versenyképes 
gazdaság megvalósítása – többek között az EU 2020 stratégia és annak különösen a 
foglalkoztatással és a szociális ügyekkel kapcsolatos célkitűzései, azaz a növekedés és a 
magas szintű foglalkoztatást biztosító, társadalmi és területi kohéziót teremtő gazdaság –
céljából hatékonyan elosztható legyen annak érdekében, hogy fellendítse a növekedést és 
a termelékenységet, valamint javítsa az európai foglalkoztatási teljesítményt;

5. egyetért a Bizottság azon ajánlásával, hogy fokozni kell a szegénység elleni küzdelmet; 
ebben az összefüggésben utal arra, hogy a társadalmi integrációs prioritást kísérő 
intézkedések (ESZA-rendelet 3. cikk, (1) bekezdés c) pont i. alpont) hatékonyaknak 
bizonyultak a különösen hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációja 
szempontjából; ezért kéri, hogy az ilyen kísérő intézkedések továbbra is az Európai 
Szociális Alap kulcsfontosságú elemét képezzék;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Közösség által az Európai Szociális Alapból 
rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrásokat nem használják fel teljes mértékben;

7. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék az alapok rugalmasságát, egyszerűsítsék az 
eljárásokat és mérsékeljék az adminisztratív akadályokat és a túlzott igazgatási 
költségeket, valamint hárítsák el a foglalkoztatáshoz való hozzáférésre, a szegénység 
leküzdésére, a társadalmi integráció és befogadás biztosítására és a készségek fejlesztésére 
irányuló politikai célok megvalósulásának egyéb akadályait; egyetért azzal, hogy fel kell 
mérni, hogy a források elkülönítése során alkalmazott fegyelem javította-e a programok 
végrehajtását; ugyanakkor hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az intézkedések 
középpontjában kifejezetten azok a prioritások álljanak, amelyek célja a különböző régiók 
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– különösen a hátrányos helyzetű mikrorégiók és települések – sajátos szükségleteinek és 
igényeinek kielégítése, mindenkor figyelembe véve a meglévő eszközöket és emberi 
erőforrásokat; mindazonáltal megállapítja, hogy a források elkülönítése – különösen 
válságos időszakokban – nem akadályozhatja az eszközök rugalmas felhasználását; 
üdvözli, hogy a támogatások terén az Európai Bizottság a jövőben a források elkülönítése 
helyett fokozottabban a célkitűzésekre összpontosít; kéri, hogy az érintett hatóságok 
inkább tájékoztató és tanácsadó szerepet töltsenek be azzal, hogy szükség esetén 
egyablakos ügyintézési pontokat alakítanak ki, és a jogszabályokat elérhetővé teszik a 
nyilvánosság számára; kéri, hogy a szociális hatóságok által végrehajtott ellenőrzések 
során különös figyelmet fordítsanak arra, hogy az eljárások során mindkét fél számára 
biztosítsák a meghallgatás lehetőségét; kéri továbbá, hogy a munkaügyi jogszabályok 
összetettségére való tekintettel amennyiben a jóhiszemű polgárnak nézeteltérése van a 
hatóságokkal, a peres eljárás helyett inkább a párbeszédet részesítsék előnyben;

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy miközben a gazdasági és pénzügyi válság fokozza a 
társadalmi egyenlőtlenségeket, csökkennek a strukturális alapokból a tagállamoknak 
juttatott források;

9. rámutat arra, hogy az ESZA azzal a céllal jött létre, hogy a gazdasági és társadalmi 
kohézió előmozdítása révén csökkentse az életszínvonalbeli különbségeket az Európai 
Unió tagállamai és régiói között; továbbá felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő a 
tagállamok általi társfinanszírozás kritériumainak felülvizsgálatára irányuló 
kezdeményezést, abból a célból, hogy a legkomolyabb pénzügyi nehézségekkel 
szembesülő országok könnyebben hozzájussanak a forrásokhoz;

10. hangsúlyozza, hogy fontos javítani, valamint megfizethetővé tenni az azokban a hátrányos 
helyzetű mikrorégiókban meglévő infrastruktúrákat és szolgáltatásokat, ahol nagy 
számban élnek társadalmilag perifériára szorult emberek (pl. romák);

11. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika keretében meg kell erősíteni a helyi fejlesztési 
stratégiák szerepét a foglalkoztatás és az oktatás területére vonatkozó aktív befogadás 
támogatásával, valamint olyan hosszú távú, összetett és fokozatosan kiépített, lépésről 
lépésre haladó programok kidolgozásával, amelyek célja azoknak a hátrányos helyzetű 
vidéki és városi területeknek a rehabilitációja, ahol nagy számban élnek társadalmilag 
perifériára szorult emberek (pl. romák), továbbá a megkülönböztetésmentesség és a 
deszegregáció feltételeinek megteremtése;

12. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az ESZA hatékonyságát és láthatóságát, ami 
elérhetőbbé teszi abból a célból, hogy több forrásban részesüljön a munkaerőpiacra jutás 
lehetőségeinek az egész életen át tartó képzés tényleges megvalósítása révén való bővítése 
érdekében – lehetővé téve az emberek számára, hogy a globalizáció és a munka 
komputerizációja korában alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci kereslet változásaihoz –, a 
rugalmas munkaidő bevezetése és a részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunka mint az 
emberek munkaerőpiacon való részvételét ösztönző eszközök előmozdítása érdekében, 
amelyek lehetőséget nyújtanak az európai polgárok – különösen a leghátrányosabb 
helyzetű emberek (nemzeti és etnikai kisebbségek, pl. romák, valamint a fogyatékkal 
élők) – számára, hogy foglalkoztathatóbbá és alkalmazkodóképesebbé váljanak, továbbá 
létrejöjjenek az intelligens, fenntartható és integratív növekedés és a gazdasági és 
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társadalmi kohézió feltételei; emlékeztet arra, hogy az ESZA hatékonysága attól függ, 
mennyire képes alkalmazkodni a helyi problémákhoz és a sajátos területi feltételekhez; az 
ESZA valamennyi alkalmazottja tekintetében hangsúlyozza az egész életen át tartó 
szakképzés jelentőségét; ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák 
az erőteljes szinergiákat a strukturális alapok és a megfelelő európai politikák között, és 
támogassák azokat a projekteket, amelyek összhangban vannak a munkaerő-piaci 
kereslettel;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a munkavállalók oktatására és 
képzésére, tekintettel a magas színvonalú és jövőorientált munkahelyekre a tudásorientált 
társadalomban;

14. figyelemmel arra, hogy az ESZA a szegénység, a nemek közötti egyenlőtlenségek, a 
(fogyatékkal élőkkel, a migránsokkal, az idősekkel stb. szembeni) társadalmi 
megkülönböztetés elleni küzdelem egyik alapvető eszköze azáltal, hogy az embereket 
munkahelyhez juttatja, felhívja a Bizottságot, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió 
reményében növelje az ESZA potenciálját, valamint pénzügyi önállóságát, hogy 
rugalmasabbá váljon a foglalkoztatás területén jelentkező jelenlegi és jövőbeni 
kihívásoknak való megfelelés érdekében, továbbá a társadalmi fenntarthatóság 
figyelembevételével egyszerűsítse a projektek menedzselését, harmonizálja az eljárásokat 
és az ellenőrzéseket, valamint tegye hatékonyabbá a folyamatban lévő projektek nyomon 
követését; utal a projektfelelősök által a globális támogatások kapcsán szerzett jó 
tapasztalatokra, és üdvözli a globális támogatásoknak a hatékony partnerségekről szóló 
EGSZB-jelentésben való kedvező értékelését (Jan Olsson, ECO/258); új feltételek 
bevezetésére szólít fel a megkülönböztetésmentesség és a deszegregáció tekintetében, 
hogy támogatást nyújtsanak az arra leginkább rászorulók számára, ezzel a tevékenységgel 
pedig elsősorban – de nem kizárólag – a roma közösségeket megcélozva; hangsúlyozza az 
ESZA által a társadalmi integráció dimenziójának megerősítésében betöltött szerepet; 
rámutat, hogy – ami a foglalkoztatást illeti – a pénzeszközök elosztása tekintetében 
átláthatóbb ESZA-politikákra, továbbá az elért kézzelfogható eredmények részletes 
értékelésére és alapos ellenőrzésére van szükség;

15. elismeri az ESZA szerepét a társadalmi célok megvalósításában, és arra kéri a Bizottságot, 
hogy támogassa az ESZA és a különböző keretprogramok – például az EQUAL és az 
„Európa a polgárokért” program – közötti nagyobb összhangot és kapcsolódásokat az EU 
szakpolitikai eszközei között megvalósuló hatékonyabb koordináció és együttműködés 
megteremtése érdekében;

16. úgy véli, hogy az ESZA-nak támogatnia kell a polgárok aktív társadalmi és munkaerő-
piaci részvételét, egyenlő lehetőségeket teremtve mindenki számára; ennek kapcsán 
emlékeztet a nemi szempontú költségvetés végrehajtásának fontosságára és az emberi 
erőforrások és a humán tőke fejlesztésének jelentőségére, amelyek a versenyképes 
tudásalapú társadalom alapvető előfeltételei;

17. felszólítja a tagállamokat az erőforrások hatékonyabb felhasználására, valamint a helyi és 
regionális hatóságok kapacitásainak fejlesztésére – különös tekintettel a nem kormányzati 
szervezetekre és a kkv-kra – a gazdasági, társadalmi és területi fejlesztés terén;

18. üdvözli, hogy a stratégiai jelentés (COM(2010)110) a strukturális alapok végrehajtása 
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tekintetében nagyobb hangsúlyt helyez az eredményorientáltságra; támogatja a Bizottság 
azon elképzeléseit, melyek célja, hogy a strukturális alapok végrehajtásakor fokozottabban 
összpontosítson az eredményorientáltságra és az olyan pénzügyi ösztönzők 
megteremtésére, amelyek a kitűzött célokat elérő tagállamok hasznára válnak, és így 
jutalmazzák a programok sikeres megvalósítását; üdvözli, hogy ezek az intézkedések 
előmozdítják a pénz célorientált, az érintettek érdekében történő felhasználását;

19. üdvözli, hogy az ESZA-programok által elért személyek több mint 50%-a nő volt; elvárja 
a Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy – a demográfiai fejleményeket figyelembe véve –
fordítsanak fokozottabb figyelmet az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci 
beilleszkedésére;

20. szorosabb együttműködésre számít a Bizottság és a tagállamok között annak érdekében, 
hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a munkaerő-piaci változásokra, és 
végrehajtsák a szükséges, eredményorientált intézkedéseket;

21. üdvözli, hogy az ESZA megfelelő támogatást nyújt a munkaerő-piaci reformok 
megvalósításához, és hatékony eszköznek bizonyul, amely hozzájárul a passzív 
munkaerő-piaci politikák aktívvá, sőt megelőző jellegűvé tételéhez; felszólítja a 
tagállamokat, hogy folytassák azokat a strukturális reformokat, amelyek megvédik a 
munkaerőpiacokat a lehetséges jövőbeni válságoktól;

22. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az előrelépések nyomon követését az előzetesen 
meghatározott, egyértelmű és mérhető célok és eredménymutatók nemzeti stratégiai 
jelentésekben való kiterjedt használatának megerősítése révén, és ennek során a 
mutatóknak világosan értelmezhetőeknek és statisztikailag érvényesítetteknek kell 
lenniük, és azokat rendszeresen kell gyűjteni és közzétenni; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak fel kell hívnia a tagállamokat a kohéziós politika programjainak 
végrehajtásával kapcsolatos, releváns minőségi és mennyiségi adatok benyújtására; 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség előmozdítása és 
valamennyi kiszolgáltatott csoport társadalmi integrációja tekintetében elért valamennyi 
nemzeti politikai eredményt tisztázni kell;

23. úgy véli, hogy a kohéziós politikát nem szabad az egyéb ágazati politikákban 
megfogalmazott célok elérésére szolgáló eszköznek tekinteni, mivel olyan, jelentős 
hozzáadott értékkel bíró közösségi politika, amelynek megvan az önálló létjogosultsága, 
nevezetesen a gazdasági és társadalmi kohézió;

24. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a kohéziós politika különböző 
pénzügyi eszközeinek integráltabb és összehangoltabb felhasználására, tekintettel a 
társadalmi integrációs prioritás megvalósítására irányuló tevékenységek fokozásán alapuló 
nagyobb hatékonyságra;

25. rendszeres politikai vitára szólít fel az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, 
valamint a kohéziós politika hatásainak értékelése érdekében.
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