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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. megállapítja, hogy a gazdasági tevékenység alapjainak bővítése, a foglalkoztatás növelése 
és a munkanélküliség visszaszorítása alapvető fontossággal bír a gazdasági növekedés 
fenntartása, a szociálisan befogadó társadalom előmozdítása és a szegénység leküzdése 
szempontjából;

2. úgy ítéli meg, hogy tekintettel az EU közelmúltbeli és jövőbeni bővítéseire, eddig soha 
nem látott mértékben van szükség a támogatások megfelelő szintjére a gazdasági és 
társadalmi kohézió szükséges szintjének biztosítása, valamint a tényleges konvergencia 
fokozása érdekében; sajnálja, hogy az Európai Tanács nem bocsátott megfelelő forrásokat 
rendelkezésre a kohéziós politika megvalósításához; rámutat arra, hogy bár a problémák 
ugyanazok, mint a korábbi finanszírozási időszakokban, még van néhány európai régió, 
amely kívül esik a konvergencia-célkitűzéseken; sürgeti a tagállamokat, hogy ügyeljenek 
valamennyi program hatékony megvalósítására;

3. meggyőződése, hogy a kohéziós politikának egyben integrációs politikának is kell lennie, 
amely a társadalmi kirekesztés és a munkaerő-piaci megkülönböztetés ellen hat, ezért 
célirányosan kell elősegítenie a legsérülékenyebb társadalmi csoportok (nők, fiatalok, 
idősek, fogyatékkal élők és bevándorlók) részvételét a társadalom valamennyi területén, 
különös tekintettel a gazdasági tevékenységekre; úgy ítéli meg, hogy a kohéziós 
politikáknak és eszközöknek a helyi és regionális hatóságok kezdeményezéseinek 
segítségével kiemelt figyelmet kellene fordítaniuk a fejletlen infrastruktúrával és magas 
munkanélküliséggel vagy egyéb, a gazdasági fejlődést hátráltató problémákkal küzdő 
területekre és az említett csoportokra, illetve e csoportok foglalkoztatásának, társadalmi 
beilleszkedésének és aktív polgárságának elősegítésére kellene irányulniuk; úgy véli, 
hogy foglalkoztatásuk növelése érdekében az említett csoportok támogatásába olyan 
kísérő és támogató intézkedéseket is be kell építeni, amelyek a társadalmi kirekesztés 
általános megelőzésére irányulnak;

4. úgy véli, hogy az EQUAL programból nyert tapasztalatok alapján, az összes bevándorló, 
beleértve a menedékkérőket is, társadalmi beilleszkedése elősegítése érdekében 
támogatni kellene a szakképzéseket, a külföldön szerzett képesítések elismerését, a 
személyre szabott tanácsadást és a nyelvtanulást;

5. különösen szükségesnek tartja, hogy a kohéziós politikák vegyék figyelembe a nemi alapú 
erőszak jelenségét, és az említett politikák támogassák a bántalmazások áldozatainak 
foglalkoztatását;

6. úgy véli, hogy a kohéziós mechanizmusoknak elő kellene mozdítaniuk a szociális 
gazdaságot, és magukba kellene foglalniuk a megfelelő szociális szolgáltatásokat, 
amelyek – azon túl, hogy munkalehetőséget biztosítanak – hozzájárulnak a magán-, 
családi és szakmai élet összeegyeztetéséhez, ami különösen előnyös a nők 
foglalkoztatásának elősegítése szempontjából, és ezért a megfelelő kiegészítő 
intézkedések révén hozzájárul a társadalmi kirekesztés leküzdéséhez; felhívja a 
tagállamokat, hogy stratégiai referenciakereteikbe foglaljanak bele olyan elemeket is, 
amelyek elősegítik a foglalkoztatásbiztonsággal ötvözött rugalmasságot, valamint 
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csökkentik a munkaerő-piaci szegmentációt és a szakmai elkülönülést, és kellő tekintettel 
vannak a szociális partnerek szerepére;

7. felhívja a Bizottságot, hogy szorosabban vonja be a tagállamok, a regionális és helyi 
hatóságok és a szociális partnerek képviselőit a kohéziós politikába; úgy ítéli meg, hogy a 
szociális partnerek alapvető pillérei a növekedésért és a foglalkoztatásért létrehozott 
partnerségnek, ezért fontosnak tartja a transzeurópai szociális partnerségi hálózatok 
megerősítését is;

8. aggodalommal tölti el, hogy az öregedő társadalom a munkaerő csökkenését fogja 
előidézni az Európai Unióban; üdvözli a Bizottságnak az egészségügy fejlesztésére és a 
betegségek megelőzésére irányuló javaslatát, amely nagyobb arányú munkaerő-piaci 
részvételt, hosszabb munkában eltöltött időt, magasabb termelékenységet, valamint 
alacsonyabb egészségügyi és szociális költségeket biztosítana;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy készüljön fel az ESZA által kezelt források általános 
munkakörülmények javításának elősegítése és különösen az egészség és biztonság, 
valamint a munkahelyi balesetek csökkentése érdekében történő felhasználására;

10. elismeri a humántőke fejlesztésének és megerősítésének fontosságát, és üdvözli a 
Bizottság aktív politikákhoz nyújtott támogatását, különösen az élethosszig tartó tanulás 
és képzés tekintetében és elsősorban a nők és idősebb munkavállalók esetében a 
lisszaboni stratégia foglalkoztatottság növelésére irányuló célkitűzésének elérése 
érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy stratégiai referenciakereteikbe foglaljanak bele 
olyan elemeket és intézkedéseket, amelyek elősegítik az oktatási és szakképzési 
rendszerek javítását, ezzel biztosítva a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló magas 
színvonalú képzést és a képzéseket sikeresen befejezők kellő arányát, és megkönnyítve az 
oktatás és a munkába állás közötti átmeneti időszakot a vállalkozói szellem és a kutatáson 
és innováción keresztül létrejövő, tudásalapú gazdaság ösztönzése érdekében;

11. ebben az összefüggésben rámutat arra, hogy a Kisvállalkozások Európai Chartájának 
megfelelően milyen fontos szerepet töltenek be az európai gazdaságban a 
mikrovállalkozások, valamint az önálló vállalkozók; ezért fontosnak ítéli meg az olyan 
programok támogatását, amelyek előmozdítják e szektorok fejlődését, fokozzák kutatási, 
fejlesztési és innovációs kapacitásukat, elősegítik humánerőforrásaik fejlesztését, és 
könnyebb hozzáférést biztosítanak számukra a támogatásokhoz; úgy véli, mindez a 
versenyképesség, a növekedés, a munkahelyteremtés fellendülését és ezáltal a lisszaboni 
célkitűzések megvalósítását fogja szolgálni;

12. felhívja a tagállamokat, hogy a a versenyképesség fellendítése és a foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében – különös tekintettel a legszegényebb és földrajzilag távol eső 
régiókra – stratégiai referenciakereteikbe foglaljanak bele olyan intézkedéseket, amelyek 
az infrastruktúra és a szolgáltató hálózatok, az IKT-infrastruktúrák elérhetőségének 
javítása, az újonnan létrehozott vállalkozások számára biztosított, megfelelő támogatás és 
finanszírozás, a bürokratikus akadályok elhárításának felgyorsítása, a vállalkozói 
kezdeményezések jutalmazása, valamint az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
biztosítása révén erősítik a KKV-k gazdasági tevékenységét;

13. felhívja a tagállamokat, hogy regionális és nemzeti fejlesztési programokon keresztül 
támogassák a munka életciklusalapú megközelítését, hogy biztosítsanak befogadó 
munkaerőpiacot, valamint hogy tegyék a munkát vonzóbbá és az álláskeresők – köztük a 
hátrányos helyzetűek – és az inaktívak számára kifizetődővé;



AD\603836HU.doc 5/6 PE 367.818v02-00

HU

14. úgy ítéli meg, hogy a kohéziós politikának olyan környezetet kell létrehoznia, amely 
azáltal segíti elő a munkavállalók mobilitását, hogy biztosítja a támogató szociális 
létesítmények elérhetőségét, valamint a megkülönböztetésmentes közigazgatási eljárást 
mind a munkavállalók, mind családjaik részére;

15. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti és regionális fejlesztési programjaikba foglaljanak 
bele olyan intézkedéseket, amelyek bevonják és megtartják az embereket a 
foglalkoztatásban, valamint modernizálják a szociális védelmi rendszereket, javítják a 
munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességét és a munkaerőpiac 
rugalmasságát;

16. felhívja a tagállamokat, hogy stratégiai referenciakeretükben az innovatív termékek és 
alkalmazások támogatása céljából segítsék a vállalkozásokat bevált gyakorlataik 
egymással történő megosztásában, valamint a kutatási közalapítványokkal és az európai 
információs központokkal való együttműködés lehetőségeinek értékelésében;

17. sürgeti a Bizottságot, hogy jelentős társadalmi, területi és kulturális visszhangjuk miatt 
tulajdonítson kiemelt fontosságot az olyan programoknak, amelyek célja a tudásalapú 
társadalomban szükséges képességek – IKT és vállalkozói szellem – előmozdítása;

18. kéri, többek között korábbi pozitív tapasztalatok figyelembevételével, az alacsony 
gazdasági teljesítményt felmutató, ezért az elnéptelenedés veszélyével szembesülő –
különösen vidéki – területek előzetes meghatározását célzó vizsgálatok lefolytatását, 
valamint e területek szükségleteinek és jellemző problémáinak azonosítását annak 
érdekében, hogy megelőző intézkedések születhessenek, amelyek célja az EU valamennyi 
régiójában a gazdasági tevékenységek egyenletesebb eloszlásának javítására és az erősen 
iparosodott régiókba irányuló túlzott koncentrálódás elkerülésére, ideértve az új és jobb 
munkahelyek létrehozását és valamennyi állampolgár könnyebb hozzáférését a szociális 
szolgáltatásokhoz;

19. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ESZA részt vegyen a vidéki térségek integrált 
támogatásában, és úgy ítéli meg, hogy a vidéki térségek támogatását átfogó programozási 
folyamatba kell ágyazni a vidéki térségekben dolgozók részvételével zajló LEADER 
program kedvező tapasztalatainak fényében; hangsúlyozza, hogy a vidéki térségek 
támogatására szolgáló alapok közötti összhang megteremtése kiemelt fontossággal bír, és 
ebből kifolyólag a decentralizált támogatási elképzelések, mint például a globális 
támogatás, különösen alkalmasak erre a célra;

20. úgy ítéli meg, hogy bizonyos tagállamokban a köz- és magánszektor befektetési 
partnerségei hatékonyak bizonyultak, és felhívja a tagállamokat ezek ösztönzésére;

21. úgy ítéli meg, hogy az EU-nak segítenie kell a tagállamokban működő vállalatok 
szerkezetátalakítását, ezzel támogatva a foglalkoztatás fenntartását, a szociális jólétet és a 
versenyképességet az újonnan liberalizált piacokon, és ezáltal enyhítve a globalizáció 
társadalmi következményeit;



PE 367.818v02-00 6/6 AD\603836HU.doc

HU

ELJÁRÁS

Cím Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására:
közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra

Hivatkozások 2006/0000(INI)
Illetékes bizottság REGI
Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés
dátuma

EMPL
---

Megerősített együttműködés - a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma

nincs

A vélemény korábbi előadója/előadói Ana Mato Adrover
5.10.2005

A vélemény előadója
A kijelölés dátuma

---

Vizsgálat a bizottságban 26.1.2006 21.2.2006
Az elfogadás dátuma 22.2.2006
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

34
3
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, 
Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan 
Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, 
Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, 
Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, 
Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sepp Kusstatscher, 
Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas 
Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria 
Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Jean 
Spautz, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Elspeth Attwooll, Edit Bauer, Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter
A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk  (2) bekezdés)

---

Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


