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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:

A. mivel az EU gazdasági, regionális és szociálpolitikái kapcsolódnak egymáshoz, és 
hatékonyságuk függ az alapok felhasználásával kapcsolatos problémák megoldásától, 
ugyanakkor a tagállamokban gyakran hasonló problémák merülnek fel a különböző 
alapok felvevőképességét illetően; mivel azonban régiónként eltérések mutatkoznak az 
európai alapok hozzáférési, felhasználási és felvevőképessége között jelentkező, azon 
különbségeket meghatározó területi szociokulturális jellemzők függvényében, amelyeket 
megfelelőképpen figyelembe kell venni;

B. mivel a leghátrányosabb helyzetű régiókban és mikrorégiókban hiányzik a pénzügyi és 
emberi erőforrás, illetve a hozzáférhető uniós támogatások megfelelő felhasználásához 
szükséges adminisztratív támogatás;

C. mivel az uniós regionális politika a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdításának 
elengedhetetlen eszköze, amely lehetővé teszi az Unió számára a régiók közötti 
különbségek enyhítésére, a valós konvergencia előmozdítására, valamint a fejlődés, a 
minőségi foglalkoztatás és a társadalmi fejlődés ösztönzésére irányuló, a kevésbé fejlett 
régiók számára is kedvező intézkedések megtételét;

D. mivel az Európai Szociális Alapnak (ESZA) alapvető támogatást kell nyújtania a 
munkaerő-piaci politikáknak, továbbá kiemelkedő szerepet kell betölteni a társadalmi 
integráció előmozdításában, amihez forrásainak jelentős fokozása szükséges;

1. kéri a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az ESZA-t ma 
hatékonyabban használják a pénzügyi válság okozta jelenlegi társadalmi-gazdasági 
kihívások minden szinten és minden tagállamban történő megválaszolására, és hogy a 
jövőbeli ESZA hatékonyan és célzottan, látható, átlátható, hatékony, rugalmas, egyszerű 
és felhasználóbarát, a humán erőforrás fejlesztése érdekében alkalmazott eszközként 
járuljon hozzá az Európa 2020 stratégia végrehajtásához a foglalkoztatás és a 
szociálpolitika területén, miközben tükrözze a tagállamok és a régiók sajátosságait és 
igényeit;

2. kéri a Bizottságot a különböző strukturális és kohéziós alapok közötti együttműködés 
megerősítésére és koordinálására, figyelembe véve a különböző alapok közötti nagyobb 
szinergiák kialakítását és a közös végrehajtási szabályokat;

3. felszólítja az összes uniós intézményt és a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a lényeges 
dokumentumok – mint például a többéves pénzügyi keret és a szabályzatok – gyorsabb 
elfogadását annak érdekében, hogy felülkerekedjenek azokon a kezdeti nehézségeken, 
amelyek a 2007–2013-as programozási időszak elejéhez hasonlóan akár a következő 
programozási időszak elején is felmerülhetnek;

4. arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a többszintű 
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kormányzást, amelynek nem csupán a szakpolitikák végrehajtására és az ESZA 
irányítására kellene kiterjednie, hanem az Európa 2020 stratégia kidolgozására is;

5. hangsúlyozza, hogy az erőfeszítéseket korlátozott számú prioritásra kell összpontosítani –
amelyek közül a legsürgetőbb a belső piacon regisztrált történelmi méretű 
munkanélküliségi szintek csökkentése, elsősorban a fiatalok és a nők foglalkoztatására 
összpontosítva –, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az uniós szintű projektek 
hatékonyabb végrehajtását, és hogy maximalizálni lehessen az ESZA Európa 2020 
stratégia támogatására kifejtett hatását és a benne rejlő lehetőségeket, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a tagállamokban uralkodó eltérő 
körülményeket, és hogy meg kell erősíteni az ESZA pénzügyi autonómiáját, illetve 
növelni kell rugalmasságát a jelenlegi foglalkoztatási kihívások jobb megértése 
érdekében;

6. kéri a tagállamokat, hogy valamennyi érdekelt féllel tartsanak fenn folyamatos és átfogó 
párbeszédet nemzeti, regionális és helyi szinten annak érdekében, hogy a munkaerőpiac 
igényeit jobban meg lehessen határozni, a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztathatóságát javítani lehessen, ugyanakkor a kohéziós politikával 
kapcsolatos szakpolitikai célok meghatározása során kellően figyelembe lehessen venni a 
regionális és helyi igényeket és biztosítani lehessen azok megjelenítését az ESZA céljai 
között; kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet az alacsony képzettséget igénylő munkát 
végzők oktatására és képzésére annak érdekében, hogy javuljon e csoport 
foglalkoztathatósága;

7. kéri a tagállamokat, hogy javítsák az ESZA-val kapcsolatos figyelemfelkeltést és az 
ESZA-hoz való hozzáféréssel kapcsolatos információkat, és növeljék a projektépítési 
kapacitásokat az új, tisztességes munkahelyek teremtésének és a jobb társadalmi 
beilleszkedés előmozdítása érdekében;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak elsőbbséget a helyi és 
regionális fejlesztési projektekre vonatkozó integrált megközelítéseknek, támogatva, hogy 
alulról felfelé építkező helyi kezdeményezéseket dolgozzanak ki az ESZA tekintetében és 
lehetővé téve a különböző finanszírozási források – operatív programok, nemzeti 
programok és magánforrások – kombinálását az egyes projektek szintjén; 

9. támogatja azt a nézetet, hogy a kohéziós politika szabályozási szerkezete biztosítson 
fokozottabb rugalmasságot az operatív programok szervezésében, hogy jobban kifejezésre 
juttassa a fejlesztési folyamatok jellegét és földrajzi sajátosságait; javasolja, hogy kellő 
rugalmasságot biztosítsanak a tagállamok és a régiók számára a prioritások 
meghatározásában és a megfelelő szakpolitikai cél- és eszköztárak kidolgozásában;

10. kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy miközben támogatja az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását valamennyi tagállamban, a kohéziós politika csökkentse a régiók és 
mikrorégiók közötti egyenlőtlenségeket, vegye figyelembe a legkülső régiók sajátos 
igényeit és mozdítsa elő az EU harmonikus fejlődését, további célzott eszközöket és 
intézkedéseket is alkalmazva azokon a területeken, amelyek még messze elmaradnak az 
európai normáktól;

11. sajnálja, hogy a hosszú adminisztrációs eljárások és a bonyolult szabályok miatt, 
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különösen egyes tagállamokban, az ESZA végrehajtása a vártnál lassabban halad, és sok 
lehetséges kedvezményezett elretten a támogatás kérelmezésétől; hangsúlyozza, hogy 
egyértelmű, közös és könnyen használható mutatók segítségével egyszerűsíteni kell a 
kiadások támogathatóságát, az igazgatást és az értékelést; hangsúlyozza, hogy az egyes 
régiók auditálási és ellenőrzési mechanizmusainak meg kell felelniük az ezzel a területtel 
kapcsolatos magas szintű követelményeknek; támogatja a különböző ellenőrzési szintek 
(regionális, nemzeti és európai szintek) közötti jobb koordinációt az időpontok, az 
ajánlások és az eredmények tekintetében; úgy véli, hogy az operatív programok 
regionálissá tétele nem feltétlenül idéz elő több ellenőrzést; ajánlja, hogy az ellenőrzések 
gyakoriságát inkább a támogatások összegéhez és az elkövetett szabálytalanságokhoz 
kellene kötni az arányosság elve alapján; támogatja az ESZA célkitűzései és a 
munkaerőpiac tényleges igényei közötti szakadék csökkentését, amelynek érdekében 
erőfeszítéseket kell tenni a szakképzés átalakítására és a kézművesség védelmére;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy a közösségi jogszabályokat gyorsabban ültessék át a 
nemzeti jogba; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a helyi kihívások jobb megértése 
érdekében képzett és elegendő számú személyzetet kell alkalmazni;

13. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a társfinanszírozás szintjét, hogy jobban 
tükröződjön a fejlődési szint, az uniós hozzáadott érték, a fellépések típusai, a 
kedvezményezettek, felvevőképességük és fejlődési lehetőségeik; ezért felszólít arra, hogy 
elegendő közösségi költségvetést határozzanak meg a kohéziós politikára akkor, amikor a 
nemzeti és helyi hozzájárulásokat a nemzeti költségvetési megszorító politikák fékezik; 
sajnálja, hogy a rendelkezésre álló ESZA-források egy része nem kerül felhasználásra, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy néhány tagállamban jelentős előrelépés tapasztalható; kéri 
ezért a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan mechanizmusokat, amelyek a kisebb 
kedvezményezetteket (jellemzően helyi szintű nem kormányzati szervezetek és kkv-k) a 
sikeres kérelmek elkészítéséhez szükséges ismeretekkel látják el és tanácsadást 
biztosítanak számukra a végrehajtás során, így garantálva a hatékonyabb végrehajtást;

14. kéri a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a polgárokhoz a lehető legközelebb álló szinten 
„európai ügyintézési központokat” a kohéziós alapból nyújtott támogatás iránt benyújtott 
kérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtás érdekében mind a helyi hatóságok, mind az uniós 
polgárok számára;

15. hangsúlyozza, hogy az irányítási, a jelentéstételi és az ellenőrzési eljárásoknak arányosnak 
kell lenniük a projektek méretével, mert a kisebb intézmények és a kisebb helyi hatóságok 
számára nehézséget okoz, hogy a jelenlegi feltételek mellett hajtsák végre a projekteket, 
ezért a következő programozási időszakban egyedi rendelkezéseket kell kidolgozni a 
kisebb uniós támogatásokra vonatkozóan;

16. úgy véli, hogy – tekintettel az egyes tagállamokat és azok régióit sújtó mély gazdasági és 
pénzügyi válságra – a közösségi alapokért folyamadó nemzeti intézmények és 
projekttársaságok társfinanszírozása, a kohéziós finanszírozás jobb kihasználásának 
biztosítása érdekében, egyetlen strukturális alap esetében sem haladhatja meg a 10%-ot;

17. kéri a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és léptessenek életbe megfelelő képzéseket az 
alapok potenciális kedvezményezettjei számára; kéri a tagállamokat, hogy pontos 
szabályok szerint, nagyobb mértékben használják ki az előlegfizetés lehetőségét az ESZA-
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kedvezményezettek számára;

18. szorgalmazza a kohéziós politika programozásának, nyomon követésének és értékelésének 
ésszerűsítését azzal a céllal, hogy javítsák a Bizottság tanácsadó szerepét és csökkentsék a 
nyomon követéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó adminisztratív terheket;

19. hangsúlyozza, hogy külön határozott hangsúlyt kell fektetni az ESZA által finanszírozott 
fejlesztési programok tényleges hatásaira és eredményeire, amihez közösségi, nemzeti, 
regionális és helyi szinten segítséget nyújt a nem csupán a kiadások szintjére, hanem a 
megvalósított politikák minőségére is szükségszerűen kiterjedő értékelési, ellenőrzési és 
jelzési rendszerek fejlődése. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a munkába 
való visszatérést támogató hosszú távú projektekkel kapcsolatos bizonytalansági 
tényezőket;

20. megállapítja, hogy az állami szektor nemzeti, regionális és helyi szintű intézményi 
kapacitása, illetve a résztvevő állami hatóságok és kedvezményezettek műszaki és 
adminisztratív kapacitása kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez 
szükséges szakpolitikák kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése szempontjából;

21. megállapítja, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek és a kapacitások terén nagyfokú 
folytonosságra van szükség ahhoz, hogy a megszerzett irányítási tapasztalatokra és 
ismeretekre alapozhassanak, ezért felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak 
intézkedéseket a pénzeszközök kezelésével foglalkozó adminisztratív személyzet 
fluktuációjának elkerülése érdekében.
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