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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokkal 
kapcsolatos hozzájárulási eljárás előkészítéséről (Kohéziós politika a növekedés és a 
foglalkoztatás támogatására)
(2006/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: 
közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra” (COM(2005)0299) 
című közleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal és a Kohéziós 
Alappal kapcsolatos általános rendelkezéseiről szóló tanácsi rendeletére irányuló javaslat 
23. és 24. cikkére, valamint 2005. július 6-i, e javaslattal kapcsolatos állásfoglalására1

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Alappal kapcsolatos általános rendelkezésekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra, valamint ezzel kapcsolatos 
2005. július 6-i jogalkotási állásfoglalására2,

– tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanács határozatra irányuló javaslatra, 
valamint ezzel kapcsolatos 2005. július 6-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Szociális Alappal kapcsolatos európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatra, valamint ezzel kapcsolatos 2005. július 6-i jogalkotási 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Határokon Átnyúló Együttműködés Európai Szövetségével kapcsolatos 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra, valamint ezzel kapcsolatos 
2005. július 6-i jogalkotási állásfoglalására5,

– tekintettel az EK-Szerződés 158. cikkére,

– tekintettel a 2005. márciusi Európai Tanács végkövetkeztetéseire,

– tekintettel a 2000. március 23-24-i lisszaboni Európai Tanács végkövetkeztetéseire,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Tanács tavaszi ülésére készített, Együttműködés a 
növekedésért és a munkahelyekért – A lisszaboni stratégia új kezdete című 
közleményére(COM(2005)0024),

– tekintettel a 2005. április 12-i, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó integrált 
iránymutatásokra (COM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– tekintettel a Bizottság 2005. május 17-i, „Harmadik időközi jelentés az összetartásról: 
úton a növekedés, a foglalkoztatás és az összetartás partnersége felé” című közleményére 
(COM(2005)0192),

– tekintettel az Európai Tanács 2005. decemberi, a pénzügyi tervről alkotott 
végkövetkeztetéseire,

– tekintettel a 2000. június 15-16-i göteborgi Európai Tanács végkövetkeztetéseire,

– tekintettel 2003. március 13-i állásfoglalására a nemek közötti esélyegyenlőségről az 
Európai Parlamentben1,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség előmozdításával kapcsolatos közösségi stratégiára 
(2001-2005) (COM(2000)0335), a Bizottság  2001-es, 2002-es, 2003-as, 2004-es és 2005-
ös munkaprogramjára (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098), valamint a 
2000-es, 2001-es, 2002-es, 2003-as, 2004-es és 2005-ös éves jelentésekre a nők és férfiak 
esélyegyenlőségről az Európai Unióban (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115 és COM(2005)0044),

– tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

A. mivel a kohéziós politikára vonatkozó iránymutatások a globális kihívások leküzdésére 
irányuló európai politika fontos részei,

B. mivel az európai kohéziós politika kihívásai az EU 10 (12) új tagállammal történt 
bővítésével teljesen új minőséget nyertek,

C. üdvözli ezért minden érintett aziránti készségét, hogy az IIV-tárgyalásokat, a rendeleteket 
és az iránymutatásokat egyidejűleg kövessék, hogy ne álljanak útjába a jogszabályalkotási 
folyamat lehető leggyorsabb lezárásának,

D. egyértelművé teszi, hogy egy ilyen folyamat egyértelműen megnehezíti a társadalmi 
partnerek, a nem-kormányzati szervezetek, önkormányzatok és régiók bevonását a 
program kialakításában, hogy azt azonban a Parlament erősíti majd,

E. elvárja, hogy a Tanács a jövőben jobban megfeleljen európai felelősségének,

F. mivel a következő, 2007-2013-as programperiódusra vonatkozó strukturális politika 
reformja erős stratégiai irányultságot céloz meg annak megakadályozására, hogy konkrét 
tevékenységek egymással ellentmondó helyzetbe kerüljenek,

G. mivel az európai strukturális politika városi dimenzióját erősebben kell hangsúlyozni, 
hogy egyrészt az ipari központok még jobban megfelelhessenek az európai 
versenyképesség növelésében játszott kulcsszerepüknek, másrészt pedig a városokkal 
kapcsolatos specifikus problémákkal, valamint a társadalmi kirekesztéssel 
mélyrehatóbban lehessen foglalkozni,

  
1 ABl. C 61 E vom 10.3.2004, S. 384.
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H. mivel a városi és azt körülvevő területeket egybefüggő gazdasági területnek kell számítani 
és erősebben integrált és szimbiotikus fejlesztési stratégiára van szükségük,

I. mivel a lisszaboni stratégia követésével az Unió szociális, gazdasági és területi 
együttműködése nem gyengülhet meg,

J. mivel a bővítés által erősen megnövekedett jólétbeli különbségeket tekintve a strukturális 
politika számára rendelkezésre állított eszközök rendkívül csekélyek és ezért 
felhasználásukat még inkább a legszükségesebb és leghatékonyabb intézkedésekre kell 
koncentrálni,

K. üdvözli, hogy a kohéziós és regionális politikát egy egységként kezelik,

L. rámutat egyrészt a tagállamok, másrészt pedig az európai régiók közötti egyenlőtlenségek 
csökkentésének jelentőségére,

M. hangsúlyozza az elegendő, megfelelő és időben rendelkezésre bocsátott előirányzatok 
fontosságát, ahogy azt a pénzügyi tervről szóló állásfoglalásaiban kifejtette (a 2005. 
június 8-i, a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési 
eszközeivel kapcsolatos1, a 2005. december 1-jei, a költségvetési fegyelemről és a 
költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodásról szóló2, valamint a 
2006. január 18-i, az Európai Tanácsnak a pénzügyi tervről és a 2007-2013 közötti
időszakról szóló intézményközi megállpodás megújításáról képviselt álláspontjával3

kapcsolatos állásfoglalásai),

N. mivel a területi együttműködés fontos része a strukturális politikának, amelyet megfelelő 
pénzügyi eszközökkel kell ellátni és amelyet be kell vonni a stratégiai tervezésbe,

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság közösségi stratégiai iránymutatásaira irányuló javaslata 
kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható fejlődés támogatásának prioritásait rögzíti 
és a lisszaboni és göteborgi célokat követi;

2. az a véleménye, hogy az iránymutatásoknak nem szabad a rendeleteket az egyes alapokra 
leszűkíteniük, hanem csak az Unió stratégiai prioritásait kell világossá tenniük, és ebben 
az összefüggésben rámutat annak szükségességére, hogy a régióknak kellő 
rugalmassággal kell rendelkezniük, hogy a régiók követelményeire is specifikusan 
tudjanak reagálni;

3. rámutat az ipari régiók, vidéki régiók, városok és városi területek, gyéren lakott és 
ultraperiferiális, valamint a sziget- hegyvidéki és határrégiók különböző igényeire;

4. rámutat mindazonáltal arra, hogy a lisszaboni stratégia megvalósítása első sorban a 
tagállamok feladata és hogy a kohéziós politika csak eredeti céljaik, a lisszaboni célok 
elérése keretében valósítható meg;

5. elutasítja az „earmarking” eszközét a lisszaboni céloknak a kohéziós politika keretein 
belül való elérése tekintetében; 

  
1  P6_TA(2005)0224.
2  P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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6. rámutat, hogy a Parlament nem fogadja el a kohéziós politika keretében más jogi normák 
bevezetését;

7. megállapítja, hogy a Tanács által előterjesztett, az n+2–szabály használatára irányuló 
kivételes szabályozást 2010-ig szükségesnek tartja;

8. üdvözli a foglalkoztatási és termelékenységi növekedés összekapcsolását;

9. szükségesnek tartja, hogy a szűkös pénzügyi eszközök intelligensen, hatékonyan és 
koncentráltan kerüljenek felhasználásra a lehető legnagyobb európai többletérték elérése 
érdekében, az „öntözőkanna-elvet” használata helyett;

10. ismételten hangsúlyozza az összes érintett közötti jó partnerség jelentőségét és annak a 
rendelkezésekben és iránymutatásokban történő egyértelmű belefoglalásába szólít fel és 
ezzel támogatja a civiltársadalom megerősítését;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy offenzíven támogassa a közérdekű-magán partnerségeket 
(KMP) mint finanszírozási eszközt és ne kezelje a tagállamokat különbözőképp. 
Támogatja azokat a lehetőségeket, amelyeket a JESSICA, a JEREMY és a JASPER nyújt 
erre;

12. üdvözli, hogy az iránymutatások három pontra koncentrálnak és minhárom prioritás 
tekintetében határozottan felhív arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget mindig 
megfelelően vegyék figyelembe;

Európa és régiói vonzerejének erősítése a befektetők és a munkaerő számára
13. támogatja a fenntartható közlekedési struktúrára vonatkozó döntést, amely a 

vasútstruktúra és a helyi személyszállítás támogatását is magába foglalja;

14. különösen az egykori EU külső határai mentén lévő közlekedési infrastruktúrát kell a 
jelenlegi, új tagállamok felé, valamint azokban a tagállamokban, ahol ez még nem történt 
meg, fejleszteni;

15. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés különösen az új tagállamokban a 
környezetvédelmi törvényeknek való megfelelést jelenti a víz, a hulladék, levegő, a 
természetvédelem és a fajtavédelem területén és a természetes forrásokkal, elsősorban a 
vízzel való fenntartható bánásmódot követel meg;

16. kifejezetten támogatja az alapok intervenciójának lehetőségét a fenntartható 
energiapolitika területén, és kimondottan üdvözli a megújuló energia használatát az 
elektromosság, a fűtés és a közlekedés területén;

17. ebben az összefüggésben rámutat arra, hogy az energia még hatékonyabb használata 
céljából integrált városfejlesztésre és a városi területek fejlesztésére van szükség;

18. a fenntartható városi fejlődés és a különleges város-környező vidék kapcsolatok 
megerősítésére szólít fel;

A tudás és az innováció támogatása a növekedés érdekében
19. üdvözli a kutatás-fejlesztés (K+F) témájára való különleges koncentrációt, különösen a 

csúcstechnológia-clusterek képzésének, valamint a KKV-k és az információs és 
kommunikációs technológiai ágazat támogatását;

20. rámutat a K+F és az emberek képzése közti szoros kapcsolatra és felszólítja a 
Bizottságot, hogy az integrált projekteknél hozzon létre egyszerű és átlátható 
lehetőségeket az alapok általi közös finanszírozásra;
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21. megismétli azt a követelést, hogy a K+F és az IKT területén minden régió egyforma 
feltételekkel hajthasson végre KMP-projekteket;

Több és jobb munkahelyet
22. hangsúlyozza a humántőkébe való befektetések jelentőségét a társadalmunkban a 

következő években beálló demográfiai változások jegyében;

23. kéri, hogy az ESZA támogassa a tagállamok azon politikáit, amelyek egybevágnak az 
európai foglalkoztatási stratégia keretében az integrált iránymutatásokkal és javaslatokkal, 
valamint a társadalmi beilleszkedés, a diszkriminációellenesség, az egyenlőség és az 
általános szakképzés támogatásának megfelelő közösségi célkitűzéseivel;

24. üdvözli a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások három cselekvési súlypontját, és 
hangsúlyozza, hogy ez semmiképp sem járhat együtt a munkavállalók helyzetének 
romlásával;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy fejtse ki, mit ért „a foglalkoztatáspolitika életciklusorientált 
kiegészítése” alatt; abból indul ki, hogy a fiatalokra, a nőkre és az idősebb 
munkavállalókra vonatkozó speciális projektekre gondoltak;

26. ebben az összefüggésben az „élethosszig tartó tanulással” kapcsolatos projektek 
erőteljesebb támogatására szólít fel, ami mind a képzési infrastruktúrák javításának 
támogatását, a személyzet képzettségének javítását, mind pedig új utak támogatását érinti 
az iskolai és iskolai előkészítő területen;

27. egyértelművé teszi, hogy a jól képzett munkavállalókat nem csak a szakképzés által 
képeznek, hanem az alapkövet már a gyermek- illetve fiatalkorban leteszik és ezért 
elvárja, hogy az iskola előkészítő rendszerekhez és az iskolai képzéshez javuljon a 
hozzáférés;

28. elvárja, hogy a továbbképzést és az élethosszig tartó tanulást az emberbe történő 
befektetésnek tekintsék és ezért ne csak adott esetben bejelentendő segélynek tekintsék, 
illetve annak számítson;

29. felszólítja a Bizottságot, különösen a humántőke fejlesztésének területén, hogy támogassa 
a tagállamok együttműködését és a kohéziós politika résztvevőinek leginnovatívabb 
projektjeit megfelelő módon ismertesse; rámutat a régi és új tagállamok közötti 
információcsere különleges jelentőségére;

30. üdvözli az egészségügyi infrastruktúra és az egészségügyi kockázatok elhárításának 
területén a befektetés lehetőségét;

31. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a stratégiai iránymutatások csak olyan 
pontokat tartalmazzanak, amelyeket a strukturális alapokkal való intervencióval is alá 
lehet támaszani;

32. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő feltételek általános be nem tartása esetén kérje 
a hiba kijavítását, vagy adott esetben követelje vissza a már kifizetett pénzeket:

• fenntartható fejlődés,

• nemek közötti egyenlőség,

• Az EK-Szerződés 13. cikke szerinti jogok (a fogyatékkal élők, diszkriminációjának, 
valamint a faji, nemi, vallási vagy szexuális beállítottság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetésének tiltása),
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• a környezetvédelmi jog;
 

A kohéziós politika területi szempontja
33. alapvetően hangsúlyozza a területi összetartás céljának jelentőségét mint a gazdasági és 

társadalmi összetartás céljának elengedhetetlen és elválaszthatatlan kiegészítését;
34. ismételten követeli a városi terület megerősítését és támogatását; e tekintetben támogatja 

a régiók rugalmasságának szükségességét a projektek kialakítása során, mivel a 
támogatási időszak kezdetén nem látható meggyőző módon, hogy a támogatási időszak 
ideje alatt melyik városi területeknek van szüksége projektjük támogatására;

35. megerősíti a határokon átnyúló együttműködés iránti támogatását az európai integráció 
alapvető eszközeként és kéri többek között a kultúra, a környezetvédelem, az 
önkormányzatok közötti csere, a katasztrófavédelem és az egészségügy megfelelő 
figyelembe vételét ezen eszköz keretében;

36. kéri, hogy a tagállamok mutassák ki cselekvési programjaikban az innovatív 
intézkedésekre és transznacionális együttműködésre fektetett hangsúlyt;

37. világos és átlátható szabályokat követel az eszközkiadás ellenőrzésére;

38. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.  
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INDOKOLÁS

Az EU-n belüli különbségek a 2004. májusi, 25 tagállamra való bővítéssel jelentősen 
megnövekedtek. Bulgária és Románia előttünk álló belépése tovább erősítik majd e 
különbségeket. A Strukturális Alapok 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó 
pénzügyi tervében előirányzott eszközök ezzel szemben nem ugyanolyan mértékben nőnek, 
mint a lakosság, amely azokon a területeken él, amelyek GDP-je a közösségi átlag 75%-a alatt 
van. Míg az 1. célcsoportba tartozó területek („Konvergencia”) lakosainak száma 46%-kal nő, 
a pénzügyi tervről született akkori megállapodás miatt a Strukturális Alapok eszközei csak 
31%-kal nőnek. Az Európai Parlament megkísérli az intézményközi megállapodással 
kapcsolatos tárgyalások keretében a Strukturális Alapok eszközeinek növelését elérni, ahogy 
az a „Böge-jelentésben” szerepel. Az EP azon munkálkodik, hogy a régiókban a programok 
kezdetének időponja a lehető legkorábbi legyen.
Jogi alapok
A megerősödött egyenlőtlenségek az Európai Uniót az elé a nagy kihívás elé állítják, hogy az 
új strukturális politika meg tud-e felelni továbbra is a szerződés 158. cikk szerinti céljának, 
vagyis gazdasági és szociális összetartása megerősítésének és a különböző régiók fejlettségi 
szintje csökkentésének.

Emiatt hasonlóan fontos lesz, hogy a szűkös eszközöket intelligens, hatékony és koncentrált 
módon használjuk fel. Ennek eléréséhez fontos eszköz a közösségi stratégiai iránymutatások, 
amelyek a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendeletre irányuló javaslat 23. és 24. 
cikkében szerepel (COM 2004 (492)). E cikk szerint ezek képezik az alap intervencióihoz a 
keretet és a Szerződés 161. cikke szerinti hozzájárulási eljárás szerint a Strukturális Alapokra 
vonatkozó általános rendelet hatályba lépésétől számított három hónapon belül fogadják el.

Az iránymutatások értelme és célja
A közösségi stratégiai iránymutatásoknak az a célja, hogy a 2007-2013-as időszak kohéziós 
politikáját jobban az európai versenyképesség növelésére alakítsák a növekedés és a 
foglalkoztatás szolgálatában. E cél eléréséhez a Közösség mindenek előtt a tudásra, az 
innovációra és a humántőke felértékelésére helyezi a hangsúlyt.
Az alapokon túlmutató iránymutatásoknak ahhoz kell vezetniük, hogy az egyes államok 
stratégiai keretterve és vele együtt az operatív programok jobban a lisszaboni és göteborgi 
stratégiák felé orientálódjanak. E tekintetben azt reméli a Bizottság, különösen a 
programtervezési résztől, hogy
a) a kohéziós politika stratégiai dimenziója megerősödik,

b) a helyszíni résztvevők jobban magukévá teszik a lisszaboni, illetve a göteborgi stratégiát.
E célból azt javasolják az iránymutatások, hogy a közösen finanszírozott programok a 
következő három prioritás számára vessék be eszközeiket:
1. A tagállamok, valamint régióik és városaik vonzerejének javítása az összeköttetés javítása, 
a megfelelő szolgáltatási minőség és megfelelő szolgáltatási szint biztosítása, valamint a 
környezetvédelmi potenciál megtartása,

2. Innovációk és a vállalkozási kedv, valamint a tudásalapú gazdaság növekedésének 
támogatása a kutatási és innovációs kapacitások kiépítése által, az új információs és 
kommunikációs technológiák használatával is,



PR\605202HU.doc PE 370.296v01-0010/3 PR\605202HU.doc

HU

3. Több és jobb munkahely teremtése, ami által több ember kerül munkaviszonyba vagy kezd 
vállalkozói tevékenységbe, a munkaerők és vállalkozások alkalmazkodási képessége javul, a 
humántőkébe való befektetés pedig nő.

Horizontális szempontként az iránymutatásokban különösen a városoknak a növekedésben és 
a foglalkoztatásban betöltött szerepére, a vidéki térség gazdasági diverzifikációjának 
támogatására, valamint a határokon átnyúló és régióközi együttműködésre térnek ki.
Az Európai Parlament álláspontja és javaslatai
Az Európai Parlament üdvözli, hogy a stratégiai iránymutatások a közösségi prioritásokat egy 
kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható fejlődés támogatásához kötik.

Mielőtt az Európai Parlament a Szerződés 161. cikkének megfelelően a stratégiai 
iránymutatásokhoz való hozzájárulásáról döntene, szeretné felhívni a figyelmet néhány 
pontra, amelyek az új strukturális politika stratégiai iránymutatások bevetése általi sikere 
tekintetében különös jelentőséggel bírnak.

Dicsérendő, hogy a kohéziós politikát jobban a lisszaboni stratégia irányában kell folytatni, 
mégis, e tekintetben rá kell mutatni, hogy a lisszaboni stratégia megvalósítása első sorban a 
tagállamok feladata. A kohéziós politika nem helyettesítheti a tagállamok erőfeszítéseit, 
amelyek sok politikai területen szükségesek a lisszaboni stratégia nagyra törő céljainak 
elérése végett. Így az európai Strukturális Alapok például nem járulhatnak közvetlenül hozzá 
az iskolából való lemorzsolódások számának csökkentéséhez, ahogy azt az iránymutatások 
kérik. Itt elsősorban a tagállamok felelősségére van szükség. Itt nem szabad irreális 
elvárásokat ébreszteni.

Bővebben, a lisszaboni stratégiát, vagyis az összeurópai versenyképesség erősítésének 
célkitűzését nem szabad az erősebb társadalmi és gazdasági összetartás célja elérésének kárára 
követni, hanem a stratégiai iránymutatások keretében mindig hozzá kell járulnia annak 
erősítéséhez.

A lisszaboni stratégiának kéz a kézben kell a göteborgi stratégiával együtt haladnia a 
gazdaság fenntartható növekedése felé. A göteborgi stratégia nincs a lisszaboni stratégiának 
alárendelve. A Strukturális Alapokat csak olyan intézkedésekre szabad felhasználni, amelyek 
a göteborgi célokkal összhangban vannak. Számos nem kormányzati szervezet kritizálta, hogy 
ez nem jut eléggé kifejezésre a stratégiai iránymutatásokban.
Ebben az összefüggésben a Bizottság javaslatából kritikai módon hiányoljuk az eszközök 
célmeghatározását („earmarking”). Azon intézkedések osztályozása, amelyek egyrészről 
hozzájárulnak a lisszaboni stratégiához, másrészről viszont nem, nehéznek tűnik. A 
Strukturális Alapok eszközeinek célmeghatározása magában hordozza azt a veszélyt, hogy 
nem hagyja meg a megfelelő rugalmasságot a régióknak, hogy helyi és regionális 
szükségleteikkel foglalkozzanak. El kell továbbá kerülni, hogy a „céllekötés” által új 
ellenőrző bürokrácia épüljön, ami megnehezíti a programok kidolgozását és a projektek 
megvalósítását.
Különösen nagy jelentőséggel bír, hogy ki határozza meg, hogy mely intézkedéseket lehet a 
lisszaboni stratégia alá besorolni. Például, a Bizottság elnökének, akitől a célmeghatározás 
(„earmarking”) kezdeményezése származik, úgy tűnik, az az álláspontja , hogy a 
transzeurópai közlekedési infrastruktúra kiépítése nem tartozik a lisszaboni stratégiához. Ez 
az álláspont bizonyos körülmények között megkérdőjelezhető.

A stratégiai iránymutatásokra irányuló jelenlegi bizottsági javaslat további fogyatékossága a 
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városi dimenzió elégtelen figyelembe vételét mutatja. A városi ipari központokat gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségeik alapján egy sor probléma jellemzi, mint például az erős 
forgalom, a magas bűnözési arányok vagy a rossz környezetminőség, amelyekkel 
mélyrehatóbban kell foglalkozni. Kívánatos a városi terület támogatásának megerősítése. A 
JESSICA kezdeményezés ebben az összefüggésben fontos lépés a helyes irányba.

Az Európai Parlament másik fontos törekvése a parnerségi elv. A társadalmi partnerek, nem 
kormányzati szervezetek és városi önkormányzatok komoly bevonásának kontextusa a 
parnerségi elv keretében meglehetősen kedvezőtlen. Nem marad sok idő a program 
előkészítésére. Így aztán az intézményközi megállapodással, a rendeletekkel és az 
iránymutatásokkal kapcsolatosan párhuzamosan folynak a tárgyalások, miközben a 
tagállamok és régióik már azon munkálkodnak, hogy amennyire lehetséges, kidolgozzák az új 
programmal kapcsolatos kérdéseket; 
Annyival fontosabb e körülmények között, hogy ragaszkodjunk a partnerségi elvhez, amely az 
Európai Parlament szemében alapvető tényezője a programok megvalósítása 
eredményességének. Mindenképp fontos, hogy a résztvevők a helyszínen, mind helyi, mind 
regionális szinten be legyenek vonva a programtervezésbe és a kivitelezésbe is, beleértve a 
társadalmi partnereket és a civiltársadalmat. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a 
stratégiai iránymutatások megfeleljenek céljuknak, vagyis, hogy a helyszínen lévő szereplők 
jobban magukévá tegyék a lisszaboni stratégiát.

A programok eredményes megvalósítása a szűkösebb közkasszák idején az Európai Parlament 
felfogása szerint csak a privát társfinanszírozás projektek szintjén való támogatásával érhető 
el. Ebben az értelemben azonban meg kell őrizni az addicionalitás eszközeit is, vagyis a 
nemzeti államoknak mindig az Unióval közösen kell közpénzekkel a strukturális politikát 
támogatniuk. Közérdekű-magán partnerségeket a Strukturális Alapokkal kapcsolatban sajnos 
csak nagyon ritkán használnak fel, mivel óriási mennyiségű tisztázatlan jogi kérdés vetődik 
fel. Az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy járuljon hozzá a tagállamokban egy 
megfelelő jogi keret létrehozásához.

A Strukturális Alapok is hozzájárulhatnak a nők gazdasági és társadalmi egyenlőségéhez. Jók 
voltak a tapasztalatok az EQUAL nevű közösségi kezdeményezéssel, amelyet az új 
programszakaszban is folytatni kell. Ennek a stratégiai iránymutatásokban is tükröződni kell. 
Különösen kívánatos lenne, ha a legjobb gyakorlatok cseréjét ezentúl is fontos eszközként 
használnák fel a tapasztalati hálózatokon keresztül.
Nem utolsó sorban ismét rá kell mutatni az Európai Tanács 2005. decemberi terveire, melyek 
szerint a régi és új tagállamok számára a kohéziós politikában más jogi szabványokat kell 
bevezetni. Ezt az Európai Parlament elutasítja. Kizárólag az N+2 szabály 2010-ig való 
használatával kapcsolatos kivételes szabályozást látjuk szükségesnek. Ami a 
társfinanszírozási rátákat, a támogatási képességet és a hozzáadottérték-adót, valamint a 
szociálislakás-építést illeti, Unió szerte ugyanazon szabályoknak kell érvényesülniük.
A Bizottság a humánerőforrások megerősítése tekintetében különösen a munkavállalók 
rugalmasságának szentelt figyelmet Európa szerte. E tekintetben természetesen figyelembe 
kell venni, hogy

1. ehhez rendelkezésre áll-e a szükséges közlekedési infrastruktúra is. Ez mindenekelőtt 
a határ menti régiókban hagy még kívánnivalókat maga után.

2. a rugalmasság azt is jelentheti, hogy a munkaerő elvándorlása bizonyos régiókat 
erősen érinthet, és elnéptelenedési folyamathoz vezethet. ilyen esetekben helyénvaló 
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lehet a régió potenciáljának megerősítése a túlzott elvándorlás megakadályozása 
céljából.

A „területi kohézió” témája sincs a Bizottság iránymutatásaiban kellőképp figyelembe véve. 
A Régiók Bizottsága ezt is világosan belefoglalta véleményébe. Az Európai Parlament 
ugyanúgy átvehetné ezt a felfogást állásfoglalásában (lásd a 34. és 36. bekezdést).

Az Európai Parlament bízik abban, hogy a Bizottság és a Tanács figyelembe veszi az Európai 
Parlament azon javaslatait, amelyek szükségesek, hogy az Európai Parlament hozzájárulását 
adhassa a stratégiai iránymutatásokhoz.


