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Bevezetés 
 
Ez a munkadokumentum két részből áll. Az első a Bizottság javaslatában található 
alapelvekkel és elemekkel, valamint a vitában felmerülő különböző témákkal foglalkozik. A 
második rész a dolgok állását mutatja be a tárgyalások során a rendelettervezet speciális 
tartalmán keresztül. 
 
I. A JAVASLAT ALAPELVEI ÉS ELEMEI 
 
(i) Háttér 
 
A Bizottság javaslata az általános rendeletre szorosan követi 2004. februárjában közzétett 
Harmadik gazdasági és szociális kohéziós1 jelentésének következtetéseit. Bemutatja a 
strukturális alapok összefüggő általános felépítését, mely a következő három dimenzió 
stratégiai megközelítésén alapul: 
 

- a kohéziós országokkal és a konvergencia régiókkal kapcsolatos szolidaritás 
demonstrálásának elsőbbsége, megerősítve az Unió bővítésével összefüggésben; 

 
- szoros kapcsolat a nemzeti, regionális és helyi résztvevőkkel, valamint a lisszaboni és 

a gothenburgi agendával, és a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 
kialakítása; működési módjában figyelembe kell venni a fő különbségeket a és 
céloznia kell a Konvergencia célkitűzés kiegészítését a Közösség fennmaradó 
területén; 

 
- a területi együttműködés erősítése. 

 

Így ez messze a legfontosabb politikát jelenti az EU célkitűzéseinek támogatásában helyi 
szinten a lakossággal. 

(ii) Pénzügyi szempontok 
 
Annak érdekében, hogy ezeket az elemeket helyesen lehessen megítélni, mérlegelni kell az 
ebben a javaslatban található költségvetési egyensúlyt, akkor is, ha az általános pénzügyi 
csomag részletes vitájának máshol kell zajlania.  
 
A Bizottság azt javasolta, hogy a kohézióra szánt összeg kifejezése továbbra is az európai 
BNJ (bruttó nemzeti jövedelem) százalékában történjen. Ez az EU BNJ 0,41 %-ának 
megfelelő összeg elosztását jelentené a strukturális és kohéziós alapokra, ami 0,46 %-ot jelent 
az egyes vidéki és halászati eszközöknek történő átutalások előtt, melyek az EU BNJ 0,5 %-át 
kapják forrásként. 
 
Ennek elérése érdekében a Bizottság nem javasolta az EU-költségvetésben a források 
plafonértékének növelését, ami, a BNJ 1,24 %-ában ugyanolyan maradna, de javasolja a 

                                                 
1 Még nem jelent meg a HL-ben,  EU Bulletin /2004/1/  1.3.131, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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források felhasználásának növelését eddig a plafonértékig.  
 
(iii) A források elosztása 
 
A Bizottság a források következő elosztását javasolja: 
 
 

A források javasolt elosztása a 2007-2013 közötti időszakban 

 
Összeg  ( milliárd 
€) a teljes %-a 

"Konvergencia" célkitűzés 
melyből: 264.0 78.54% 

Régiók, ahol a GDP kevesebb, mint az EU25 átlagának  
75 %-a  177.8 52.90% 
' kivonandó' régiók (statisztikai hatás) 22.1 6.58% 
Kohéziós Alap 63.0 18.74% 
Legkülső régiók  1.1 0.33% 

"Regionális versenyképesség és foglalkoztatás" célkitűzés,  
melyből: 57.9 17.22% 

' bevonandó' régiók (hagyva az 1. célkitűzést a GDP 
növekedésén keresztül) 9.6 2.85% 
Regionális Program (ERFA) 24.1 7.18% 
Nemzeti Program (ESZA) 24.1 7.18% 

"Területi együttműködés" célkitűzés, 
melyből: 13.2 3.94% 

Határokon átnyúló együttműködés 4.7 1.40% 
Szomszédsági eszköz határokon átnyúló módja 1.6 0.48% 
Transznacionális együttműködés 6.3 1.87% 
Együttműködési hálózatok és tapasztalatcsere 0.6 0.18% 

Teljesítményhez kötött tartalék 10.1 3.00% 
Technikai segítségnyújtás 1.0 0.30% 
TELJES KOHÉZIÓS POLITIKA 336.1 100.00% 
 
 
(iv) Fő változások az előző időszakkal kapcsolatban 
 
A javaslat lényeges új elemei a következők: 

- erősebben koncentrál a "Konvergencia" célkitűzésre, ami a teljes majdnem 80 %-át 
jelenti, összehasonlítva az előző időszak valamivel kevesebb mint 70 %-ával; 

- az új "Regionális versenyképesség és foglalkoztatás" célkitűzésre vonatkozó elosztás 
némileg csökken, összehasonlítva a régi 2. és 3. célkitűzéssel: 23.8 % 2000-2006-ban 
szemben a 2007 utáni 14.3%-kal ( a ‘bevonáson’ kívül, melyet előzőleg az 1. 
célkitűzés tartalmazott); 

- jelentősen növekednek a Területi együttműködési célkitűzés erőforrásai, 
összehasonlítva az előző időszak Interreg III kezdeményezésével, annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon: 
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o a bővítés után a határokon átnyúló programok erősítése 

o az új szomszédsági eszköz megvalósítása 

o a transznacionális dimenzió jelentőségének növekedése  

- Az URBAN, EQUAL és LEADER közösségi kezdeményezéseknél 'mainstream' vagy 
integrálás az általános programozásba; 

- erősödik a partnerség az illetékes regionális, helyi, városi és egyéb állami 
hatóságokkal, a gazdasági és társadalmi partnerekkel és egyéb megfelelő szervekkel, 
melyek a civil társadalmat, környezetvédelmi partnereket és nem kormányzati 
szervezeteket képviselnek; 

- az 'arányosság' elvének jóváhagyása, melynek keretében a Közösség ellenőrzése a 
projektre fordított EU-eszközök arányában erősödik vagy csökken; 

- stratégiai szemléletmód bevezetése, mely a Közösség kohéziós stratégiai 
iránymutatásán és a nemzeti stratégiai referenciakereten alapul;  

- a egyszerűsített és decentralizált rendszer az irányítással, ellenőrzéssel és 
programozással összefüggésben, hangsúlyozva a programozás szerződéses jellegét; 
ezek a változások a közösségi támogatási keret és a kiegészítő programok 
megszűnését jelentik majd, csak operatív programokat hagyva; 

- jelentős közösségi tartalék létrehozása a minőséghez és teljesítményhez kapcsolódóan, 
a kezdeti helyzettel összehasonlítva elért haladás jutalmazásához, és nemzeti 
készenléti tartalék az előre nem látott helyi vagy ágazati válsághelyzetek kezelésére; 

 
Végül meg kell jegyezni, hogy valószínűtlen, a programok túlzottságának újratermelődése a 
következő időszakban, köszönhetően annak, hogy fennmarad a kötelezettségvállalás 
automatikus visszavonása (N+2). A kötelezettségvállalástól számított két éven belül az EU 
költségvetésből ki nem fizetett pénzek véglegesen elvesznek. 
 
II. A DOLGOK ÁLLÁSA 
 
A javaslat fő elemeinek fenti áttekintése alapján a Tanácsban a rendelettervezet pillanatnyilag 
folyó vitáját úgy lehet tekinteni, hogy az alábbi két lényeges témára összpontosít: 
 

- a pénzügyi szempontokról folyó eszmecsere, feltételezve, hogy a kohéziós politika a 
pénzügyi előirányzatok egyik fő elemét képezi; 

 
- a politikai szempontok és az irányítás kérdése, a közösségi és nemzeti beavatkozás 

egyensúlya a kohéziós célkitűzések elérése érdekében és a Bizottság és a tagállamok 
közötti egyensúly az uniós politika irányításában és ellenőrzésében. 

 
Ezek kerülnek ismertetésre az alábbiakban, majd a javaslat fő vitapontjainak vizsgálata 
következik. 
 
(i) Pénzügyi vita 
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A pénzügyi szempontokkal összefüggésben a részletes vita korlátozott a Parlament miatt, 
mert folyik a "Kibővített unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó politikai kihívásaival és 
költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság" munkája. Ennek célja az Európai 
Parlament egységes fellépésének lehetővé tétele ebben a kérdésben. 
 
Mindazonáltal rendkívül fontos ennek a területnek a megvitatása, mivel a pénzügyi csomag a 
kohéziós politika sikerének lényeges integráns eleme. Vizsgálni kell továbbá mindezt azért is, 
mert hat tagállam költségvetési csökkentés javaslatát terjesztette elő, a plafonértéket a BNJ 1 
%-ában szabnák meg. Függetlenül attól azonban, hogy esetleg a konkrét számokról már 
megállapodtak, világos, hogy az EU-költségvetés rendkívül kicsi marad. Még a BNJ 1,24 %-a 
is alig tenné ki az unió teljes közkiadásainak 2,5 %-át. 
 
Egyértelmű, hogy  - feltéve, hogy már lényegében meghozták a döntéseket a mezőgazdasági 
kiadásokról (az EU-költségvetés másik fő eleme) a 2013-ig tartó időszakra -, az unió 
költségvetésében eszközölt bármilyen csökkentés nagyrészt a kohéziós politikát érintené. Az 
új pénzügyi előirányzatról általában akkor kellene megállapodni, mielőtt a Bizottság 
megkezdi 2007-es előzetes költségvetés-tervezetének előkészítését. Megállapodás hiányában 
az éves költségvetések jelentős bizonytalanságot és a strukturális alapokon belüli többéves 
programok kérdésessé válását eredményeznék. 
 
(ii) Politikai vita 
 
Széles a konszenzus arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak jelentős szerepet kell 
játszania Európa legszegényebb régióinak megsegítésében. Mindazonáltal továbbra is fennáll 
a kérdés, hogy milyen EU-intézkedéseket kellene tenni a Konvergencia célkitűzésen kívül és 
milyen mértékig kellene központilag meghatározni, irányítani és ellenőrizni az unió 
politikáját. Más szóval nacionalizálni kellene-e a Konvergencia célkitűzésen kívül eső 
politikákat és a tagállamoknak több rugalmasságot adni a fennmaradó közösségi politika 
végrehajtásában, mint amennyire alkalmasnak találják magukat? 
 
Számos vita folyt ezekről a kérdésekről, miután 2003 nyarán megjelent a SAPIR-jelentés1.  
Ezeket az Európai Bizottság elemezte és alapos vizsgálat után döntött jelenlegi hipotézise 
mellett, miszerint az uniónak továbbra is a 'szolidaritás közösségének' kell maradnia, azzal a 
meggyőződéssel, hogy a közösségi beavatkozások nem pusztán jelentős hozzáadott értéket 
képviselnek a gazdasági és szociális kohézióval összefüggésben, de komoly értéket jelentenek 
az unió és a tagállamok eszközei tekintetében. Az EU kohéziós politikája lényegesen 
kevesebbet képvisel, mint a teljes európai közkiadások 1 %-a, de viszonylag csekély forrásai 
ellenére a strukturális alapok keretében meglevő kapacitás azonban komoly erősítő hatást 
gyakorol a gazdasági fejlődésre. Ahogy a Bizottság rámutatott, az adatok jelzik, hogy a 
kohéziós politikából részesülő régióknak az uniós átlagnál lényegesen magasabb a növekedési 
rátájuk. Ezenkívül a nettó-befizető tagállamok is komoly pénzügyi előnyöket kapnak a 

                                                 
1 Az Európai Bizottság elnökének kezdeményezésére létrehozott Független magas szintű munkacsoport jelentése, Brüsszel, 
2003. július 
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politika keretén belül, minden elköltött euró hozamban többet termel1. 
 
Ezt a vitát az úgynevezett lisszaboni stratégia szélesebb összefüggésében kell vizsgálni, annak 
érdekében, hogy az EU 2010-ig a világ legversenyképesebb és dinamikus tudásalapú 
gazdaságává váljon, fenntartható gazdasági növekedéssel és nagyobb társadalmi kohézióval. 
Milyen szerepet kell játszania az unió kohéziós politikájának e célkitűzés elérésében? Milyen 
mértékig kell bevonni a tagállamokat, régiókat és más társadalmi-gazdasági résztvevőket ebbe 
a stratégiába? 
 
Mindenekelőtt arról van szó, hogy felismerjük-e, hogy a partnerség olyan kapacitással 
rendelkezik, mely eredményeiben megfelel céljainknak. Így a vita arra vonatkozik, hogy 
valóban hasznos-e a "top-down" megközelítési módhoz ragaszkodni a fenntartható gazdasági 
fejlődés létrehozásában, vagy nem jobb-e teljesen bevonni az összes érintett regionális és 
helyi résztvevőt az aktív közreműködésbe a folyamat minden szintjén? 
 
Ugyanakkor ez a szélesebb vita tükröződik azokban az álláspontokban, melyeket az unió 
kohéziós politikája működtetésének technikai részleteivel összefüggésben hagytak jóvá. 
Folyik a vita arról, hogy szükséges-e az eljárások sokkal erősebb egyszerűsítése és a politika 
sokkal rugalmasabb irányítása. Lényegében ez azt foglalja össze, hogy vajon a közösségi 
vagy a nemzeti megközelítési módot kell-e hangsúlyozni és hogy milyen mértékig szükséges 
vagy kívánatos a központból ellenőrzést gyakorolni. 
 
Ez a kulcskérdés húzódik végig a következő speciális pontokon. 
 
(iii) Lehetséges speciális vitapontok a javaslatban 
 
A holland elnökség időszaka alatt a Tanács szintjén a javaslat mérlegelése jól haladt, a 
Strukturális Intézkedések Munkacsoportja elvégezte a szöveg részletes vizsgálatát. Bár a 
Parlament formálisan ki van zárva ezekből a vitákból, mégis felmerült számos olyan utalás, 
mely a véleménykülönbség lehetséges területeire vonatkozik. 
 
Ezeket gondoljuk át az alábbiakban a Parlament 2004. április 22-én, csütörtökön a Harmadik, 
gazdasági és szociális kohéziós jelentésre2  vonatkozó határozatában jóváhagyott álláspontjára 
hivatkozva. Ezek a hivatkozások idézik a határozat 'paragrafusait', míg a 'cikkek' a Bizottság 
COM(2004) 492 végleges javaslatára utalnak. 
 
Partnerség (10. cikk) 
 
Ez az elv és különösen az a javaslat üdvözlendő, miszerint a tagállamok komolyan vonják be 

                                                 
1 3 euró, a 2. célkitűzés régiói  
2 Az Európai Parlament határozata a harmadik gazdasági és szociális kohéziós jelentésről, 2004. 
április 22., csütörtök (COM (2004) 107 - C5-0092/2004 - 2004/2005(INI), A5-0272/2004, P5_TA-
PROV (2004) 0368 
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a régiókat egy aktív partnerségbe, nem csupán a strukturális műveletek végrehajtásába, de a 
nemzeti stratégiai referenciakeret előkészítésébe és vizsgálatába is. Ebben az összefüggésben 
az EP határozatában kinyilvánította, hogy " támogatja azokat a javaslatokat, melyek ösztönzik 
a partnerséget és együttműködést a kormányok helyi, regionális, nemzeti és uniós szférái 
között és bátorítják a tagállamokat, hogy hasznosítsák a háromoldalú megállapodások 
kötésének lehetőségét, ahol az alkalmas.". Ezenkívül felkérte a "Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki harmonizált és kötelező szabályokat és kritériumokat a partnerségi társulásokra és a 
fejlesztésre a 2007-2013 közötti Strukturális Alapok rendelkezései keretében, ugyanakkor 
biztosítva a hatékony partnerséget a részvétel költségeinek támogatásával;" (94. par.) 
 
A partnerség elvének fenntartására vonatkozó javaslat láthatóan általános helyeslésre talált a 
Tanácsban és úgy tűnik, széles körben felismerték az ebből nyerhető hozzáadott értéket. 
Mindazonáltal a Bizottság bevonása a partnerek listájába "más alkalmas, a civil társadalmat, 
környezetvédelmi partnereket, nem-kormányzati szervezeteket és a nők és férfiak 
egyenlőségének elősegítéséért felelős szervek" közé, ellenállásba ütközött. 
 
 
Szubszidiaritás és arányos beavatkozás (11. cikk) 
 
Általánosságban üdvözölték az arányosság elvének bevezetését, melynél az ügyleti költségek 
csökkentése érdekében az igazgatási intézkedések és ellenőrzések az EU-támogatás szintjével 
arányosan alakulnának. Itt az Európai Parlament megerősítette álláspontját arra vonatkozóan, 
hogy a Bizottságnak fenn kellene tartania egy független vizsgálati és ellenőrzési hatalmat a 
strukturális beavatkozások végrehajtása, valamint az EU törvényekkel és célokkal való 
összhang terén." Fenntartotta azonban a jogot, hogy "kifejezze határozott véleményét, miután 
megtekintette a Strukturális Alapokra és a Kohéziós Alapra vonatkozó rendelkezések 
javaslatait." (86. par.). 
 
Néhány tagállam az arányosság elvének további egyszerűsítésére és szélesítésére szólít fel. 
Gyakorlatilag ez azt jelentené, hogy csökkenne a Bizottság 'ellenőrzési' funkciója. 
 
A Parlament mindig úgy vélte, hogy a kohéziós politika egyszerűsítésének elsőbbséget kell 
élveznie, és hogy "könnyebbé kell tenni, hogy az üzleti élet résztvevői, az egyetemek és 
nemzeti szervezetek részt tudjanak venni a projektekben, anélkül, hogy tevékenységüket 
bürokrácia, kifizetés-jelentési követelmények stb. szükségtelenül korlátoznák;" (88. par.). 
Mindazonáltal vékony választóvonal van a kevesebb ellenőrzés és az ellenőrzés teljes hiánya 
között. 
 
A Parlamentnek figyelembe kell vennie, hogyan biztosítható a helyes egyensúly megtalálása. 
 
Addicionalitás (13. cikk) 
 
Széles konszenzus alakult ki arról, hogy az addicionalitás maradjon a kohéziós politika 
kulcseleme. Ahogy a Bizottság javaslata kijelenti "a Strukturális Alapok hozzájárulásai nem 
helyettesítik a tagállamok állami vagy megfelelő strukturális kiadásait." Ezért az EU-
hozzájárulásoknak hozzáadott értéket kell jelenteniük ahhoz, amit az állam már ráfordítani 
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tervezett adott esetben. 
 
Ezt nyilvánvalóan nehéz ellenőrizni. Azonban ebben a vonatkozásban az EP rámutatott, hogy 
"külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az érintett állami és regionális 
hatóságok eleget tegyenek az addicionalitás elvének, ahol a Közösség forrásainak hozzá kell 
adódniuk az állami forrásokhoz és nem helyettesíteniük kell azt. és a Bizottságnak 
rendelkeznie kell a felügyelet megfelelő eszközeivel." (95. par.). 
 
Ezért üdvözölni kell a Bizottságnak azt a szándékát, hogy ezt az elvet tiszteletben kell tartani, 
nevezetesen a nemzeti stratégiai referenciakeret révén. Különös azonban, hogy a középtávú 
felülvizsgálatot korlátozni kell a "Konvergencia" célkitűzésre és nem kell alkalmaznia a 
Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésre. Ez különösen az az eset, ahol 
feltételezett, hogy a célkitűzés küldetése a kiegyensúlyozottabb fejlődés elősegítése. 
 
Valóban rámutattak arra, hogy ez az elgondolás ellentétes lehet az egyenlő elbánás elvével és 
diszkriminálhatja a legszegényebb tagállamokat. 
 
Diszkriminációmentesség (14. cikk) 
 
A Bizottság javaslata a nők és a férfiak esélyegyenlőségének megteremtésére és a nemek 
társadalmi megközelítési módjának integrációjára a közösség joganyagának már elfogadott 
része. Már sok kérés érkezett arra, hogy ezt az elvet más társadalmi csoportokra is terjesszék 
ki. Maga a Parlament  rámutatott, hogy “a hátrányos helyzetű csoportok szociális bevonását 
támogatni kell és el kell távolítani a képességeikben korlátozott emberek hozzáférési 
akadályait.” (19. par.). 
 
Ezért a Parlamentnek külön figyelmet kell fordítania ezekre a kérésekre. 
  
A kohézióról szóló közösségi stratégiai iránymutatás (23 – 24. cikk) 
Nemzeti stratégiai referenciakeret (25 -26. cikk) 
 
A Parlament következetesen ösztönözte a regionális politika és más ágazati politikák 
koordinációjának javítását és felismerte, hogy ebben az összefüggésben “a koherenciát és 
komplementaritást erősíti, ha a regionális politika kevesebb programra összpontosít és ha 
fennáll egy átfogó kohéziós stratégia.” (74. par.).  Konkrétan határozatában egyetértett “egy 
általános európai stratégiai dokumentum jóváhagyásával a kohéziós politikával 
összefüggésben és a tagállamok által stratégiai politikai dokumentumok előkészítésével” (87. 
par.). 
 
Ahogy már említésre került, néhány tagállam ellenzi az ilyen Közösségorientált stratégiát és 
előnyben részesíti az inkább nemzeti megközelítési módot. Ebben a kérdésben az EP 
következetes és szilárd. Ezért határozatában “üdvözli a Bizottságnak azt a felismerését, hogy 
az európai regionális politika az unió összes régióját és tagállamát érinti és kifejezi, hogy 
elégedett azzal, hogy nem javasolták a kohéziós politika nemzetivé tételét.” (4. par.). 
 
A Bizottság javaslata nem megy tovább a stratégiai iránymutatás kulcselemeinek 
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meghatározásánál. Szükséges lesz átgondolni, hogy hasznos lenne-e ebben a rendeletben 
további részletekbe bocsátkozni a lényeges kohéziós célkitűzések elérésének eszközeit 
illetően, vagy jobb-e hagyni ezt a stratégiai iránymutatások a jóváhagyásáig. 
 
Mindenesetre világos, hogy ezeknek az iránymutatásoknak a jóváhagyására előirányzott 
folyamat  – a Hozzájárulási Eljárás a Szerződés 161. cikke értelmében - nem találkozik 
megfelelően a Parlament egyenlő partnerségre vonatkozó követelményével. Ahogy az EP 
megerősítette, “a kohézióra vonatkozó európai stratégiai dokumentum tárgyát kell, hogy 
képezze az európai jogalkotásnak, ami megtestesíti az Európai Parlament teljes 
törvényalkotási részvételét, ahogy az "Európai Alkotmányt" létrehozó szerződéstervezet a III-
119 cikkében előirányozza.” (89. par.). 
 
A nemzeti stratégiai referenciakerettel összefüggésben precíz egyensúly javasolt a stratégiai 
és működési szekciók között és azok tartalma már számos nézetet alakított ki. Erre 
vonatkozóan a Parlament újra megerősíti nézetét, hogy “a strukturális alapok szilárd 
irányítása.” számára elsőrendű fontosságú marad. (91. par.). 
 
Stratégiai nyomon követés és éves tárgyalás (27 – 30. cikk) 
 
A Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a tagállamok éves jelentéseket, a Bizottság éves 
jelentést és éves vizsgálatot adjon, nem tűnt olyannak, mint ami a tagállamok többsége által 
kedvező fogadtatásra talált. Ehelyett úgy tűnik, a három éves intervallumot támogatják 
széleskörűen. 
 
A Parlament már kedvezően reagált arra a javaslatra, hogy “az európai intézmények éves 
vizsgálatot végezzenek az elért haladás megvitatására és javasolja, hogy erre a vizsgálatra a 
tavaszi Európai Tanács időszaka alatt kerüljön sor, követve a parlamenti konzultációt.” (90. 
par.). 
 
Értékelés (45 – 47. cikk) 
 
Az értékeléssel kapcsolatban az EP konkrétan arra kérte “a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
olyan eljárásokat a következő programozási időszakra az addicionalitás felülvizsgálatára, 
melyek működőképesebbek és a programozási, vizsgálati és értékelési keretekbe integráltak, 
és alkalmasak arra, hogy együtt használják azokat a rendelkezésre álló költségvetési és 
statisztikai információkkal.” Továbbá kérte a Bizottságot, hogy “alakítson ki speciális 
intézkedéseket és szankciókat annak biztosítására, hogy ennek az elvnek eleget tegyenek.” 
(97. par.). 
 
Most úgy tűnik, hogy a Bizottság javaslatai, különösen az előzetes értékelésekre vonatkozóan 
a tagállamok részéről jelentős ellenállásba ütközik, melyek szükségtelennek és terhesnek 
tartják azokat. Ezek a tagállamok a jelenlegi rugalmasabb intézkedések fenntartását részesítik 
előnyben. 
 
Közösségi tartalék a minőség és termelékenység érdekében (48. cikk) 
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A minőségi és termelékenységi tartalék fontos részét képezi a Bizottság javaslatának, amit az 
EP határozatában támogatott, mint a haladási folyamat jutalmazásának mechanizmusát. (96. 
par.). 
 
Most úgy tűnik, a legtöbb tagállam ellenzi ezt a felvetést. Mindazonáltal megmarad néhány 
pozitív eszköz annak biztosítására, hogy különböző célkitűzésekre való összpontosítás 
fennálljon.  
 
Nemzeti készenléti tartalék (49. cikk) 
 
A Parlament külön üdvözölte "a nemzeti tartalékok létrehozását a váratlan ágazati vagy helyi 
problémák kezelésére, feltéve, hogy ezeknek van tényleges tartalmuk és nem egyszerűen 
szimbolikus gesztusok." (96. par.). 
 
Úgy tűnik, egyetértés van a tagállamok között, hogy ezek a tartalékok választhatóak legyenek. 
meghagyva a tagállamoknak azt a döntést, hogy felállítanak-e ilyet vagy sem. 
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