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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:

1. emlékeztet arra, hogy az EUMSz. 7 cikke értelmében a társadalmi és területi kohézió 
alapvető elvnek számít az EU valamennyi politikájának és tevékenységének 
meghatározásakor, és a politikák és tevékenységek végrehajtásakor figyelembe kell venni 
az EUMSz. 9. cikkének rendelkezéseit; 

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika célját a területileg és szociálisan egyenletesen 
megoszló fenntartható gazdasági növekedésnek, a munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és versenyképességi elemét jelentő európai szociális modell 
megvalósításának kell képeznie;

3. a kohéziós politikát a gazdaságpolitika és az Unió hosszú távú befektetési stratégiája 
egyik pillérének tekinti;

4. meggyőződése szerint a gazdasági válságból adódó nehézségeknek arra kell ösztönözniük 
a Bizottságot, hogy rövid időn belül terjesszen elő a strukturális alapok reformjára 
vonatkozó és az EU 2020 stratégia által megjelölt célkitűzésekkel összhangban lévő, 
nagyratörő javaslatot, továbbá vegye figyelembe többek között az Európai Parlament A7-
0267/2010. számú állásfoglalásában szereplő álláspontot;

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia sikere érdekében az EU társadalmi és területi 
kohéziós politikáinak szorosan össze kell kapcsolódniuk egy olyan új kereten belül, amely 
erős szinergiákat teremt az uniós politikák és valamennyi strukturális alap között; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális Alap az egyetlen, kifejezetten a munkaerőpiacra 
és a társadalmi integrációra vonatkozó alap, és ezért azt meg kell erősíteni;

6. véleménye szerint az eredményes felhasználás, továbbá Európában a foglalkoztathatóság, 
a termelékenység, a növekedés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében az ESZA-nak a 
készségekbe, a továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe való befektetésekre, valamint a 
munkaerőpiac megfelelő működésére és a szociális feltételekre kell koncentrálnia;

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg az ESZA szerepét a strukturális alapok jövőbeli 
rendszerén belül; úgy véli, hogy hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva saját szabályait, 
működését és finanszírozását – a kohéziós alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és stratégiai kereten belül helyezkedne el;

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő hatást gyakorolt az EU különböző területeire és 
az állampolgárokra, úgy véli, hogy a források felhasználására vonatkozó új stratégia a 
kormányzás regionális és helyi szintjeinek bevonása révén lehet hatékonyabb, amelyek 
képesek – akár az összes érdekelt féllel folytatott strukturált párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz igazítani;

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott eljárások és a felhasználási feltételek jelentősebb 
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egyszerűsítésének, valamint az ellenőrzési rendszerek és a források odaítélésére 
vonatkozó átláthatóság javításának céljával terjessze elő a strukturális alapok reformját 
annak érdekében, hogy az EU kohéziós politikái láthatóbbá váljanak.


