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Az alábbi útmutató célja, hogy támogatást nyújtson az Európai Szociális Alap keretein belül létrehozott
különböző bizottságokban tevékeny szakszervezeti képviselők számára.

Az útmutató tájékoztatást ad az ESZA és más Strukturális Alapok közelmúltban végrehajtott reformjáról, és
az Európai Szociális Alapon belül érvényesülő partnerségi elvekről. Számos példával szolgál továbbá a szak-
szervezetek által az ESZA felhasználásával kapcsolatban alkalmazott helyes gyakorlatokról.

Reméljük, hogy az útmutató hasznos eszközként járul majd hozzá a közösségi strukturális politikák, és
különösen az ESZA célkitűzéseinek megvalósításában vállalt szakszervezeti részvétel javításához.

Az Európai Unió strukturális politikájának célja, hogy hozzájáruljon a régiók közötti különbségek csökken-
téséhez, és támogassa a teljes foglalkoztatást, esélyegyenlőséget, társadalmi befogadást és kohéziót bizto-
sító társadalmat, és ezáltal - szélesebb értelemben véve - az Európai Szociális Modellt.

Az ESZSZ számára a partnerségi elv alapvető fontosságú a strukturális alap intézkedések sikeres működé-
sének garantálásához. Olyan minőségi partnerségek kialakítására kell törekednünk, melyek az alap általi
beavatkozások minden stádiumában biztosítják a szociális partnerek részvételét. 

Az Európai Szociális Alap az egyetlen olyan alap, amely Európai Bizottságán belül a szociális partnerek aktív
részvételére támaszkodik. Meggyőződésünk, hogy ez a részvétel jelentős hozzáadott értéket képvisel, és
sajnáljuk, hogy az ilyen jellegű részvétel nem került kiterjesztésre a többi Strukturális Alapra. 

Az ESZA az európai foglalkoztatási stratégia megvalósítását támogató legfontosabb eszköz. Fontos, hogy
az EFS konkrétan beépítésre kerüljön a nemzeti, regionális és helyi munkaerő-piaci politikába, és az ESZA
célkitűzéseibe. Ez pedig azt jelenti, hogy az ESZA továbbra is hozzájárul a tudástársadalommá válás célki-
tűzéseinek megvalósításához, az egész életen át tartó tanulás támogatásához, és – általánosabban fogal-
mazva – a lisszaboni stratégia végrehajtásához. 

Rendkívül fontos, hogy Európa jelentősen beruházzon az emberekbe, akik minden kétséget kizáróan a
legfontosabb versenytényezőt képviselik bármelyik társadalmon belül. E beruházásnak mindenképpen
előre kell számítania a tudástársadalomból eredő társadalmi változásokra, ezzel egyidejűleg válasszal szol-
gálva az olyan kérdésekre, mint a munkában tartás és a munkahelyteremtés, az európai vállalatok terme-
lékenységi szintjének növekedése, és a munkaszervezés újító és hatékonyabb módjainak meghatározása.
Ide sorolhatók például a munkavállalók képzettségének és készségeinek fejlesztését, a társadalmi befoga-
dást és az esélyegyenlőség előmozdítását célzó jelentős beruházások. Ez Európa kulcsa a jövőhöz.

John Monks
Az ESZSZ főtitkára
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ELŐSZÓ



Az ESZSZ-szel együttműködésben az ETUI-REHS által összeállított alábbi Kézikönyv az ESZSZ által a
Strukturális Alapok működésének előző (2000-2006-os) időszakával kapcsolatban „Guide for Trade Unionists”
címen kiadott útmutató folytatása.

Célja, hogy külön támogatást nyújtson a 12 új tagállam szakszervezeti kollégái számára, akik első alkalommal
vesznek részt az ESZA tevékenységében.

Az ESZA-val kapcsolatban igyekeztünk mindenekelőtt az Alap rendkívül fontos szerepére rámutatni az európai
foglalkoztatási stratégia támogatása, és a „tudás európai háromszögéhez” (EU-n belüli kutatás, innováció és
oktatás) való hozzájárulás terén.

A vonatkozó rendelet tulajdonképpen első alkalommal fektet hangsúlyt a szociális partnerek bevonására,
megfelelő összeget elkülönítve a szociális párbeszéd és a szociális partnerek által együttesen végzett tevé-
kenységek erősítését célzó „kapacitásépítésre”. 

A Kézikönyv célja, hogy:

■ általános tájékoztatással szolgáljon az ESZA 2007-2013-as időszakra létrehozott új struktúrájáról;
■ felhívja a szakszervezetek figyelmét arra, hogy a különböző stádiumokban és szinteken, de elsősorban a

szakszervezeteket a kezdeményezésekkel és a pénzügyi beavatkozások és a fő munkavállalói célkitűzések
közötti összhanggal kapcsolatos tanácsadásra felkérő „monitoring bizottságokon” belül, hogyan vehetnek
részt az ESZA tevékenységeinek megvalósításában;

■ szemléltesse, hogy a szakszervezeti képviselők az ESZA segítségével hogyan befolyásolhatják országuk
foglalkoztatási és innovációs politikáját

A Kézikönyv Függeléke többek között az ETUI-REHS és az ESZSZ ESZA projektek kidolgozását és megvalósí-
tását oktató (“Training for designing and delivering European Social Fund projects”) 2007 júniusában,
Madridban tartott első közös tanfolyamán használt anyagokat tartalmaz. Reméljük, hogy a helyes gyakorlatok
Madridban bemutatott és itt leírt példái kollégáink számára is hasznos ötletekkel szolgálnak. 

Az anyagok összeállításában való közreműködésért és e téren szerzett tudásuk továbbadásáért szeretnék
köszönetet mondani John Monksnak, Józef Niemiecnek és Claude Denagtergalnak (ETUC), Ornella Cilonanak
és Roberto Pettenellonak (CGIL), Charlotta Krafftnak (SACO), Alan Manningnak (TUC), Luis Galianonak (UGT-
E) és Paco Morenonak (CC.OO). A kezdeményezés koordinálásáért és sikeres megvalósításáért szintén köszö-
nettel tartozom az ETUI-REHS EU Információs Szolgálatáért felelős Silvana Pennellanak.
Külön köszönet illeti Dominique Bet, a Foglalkoztatási Főigazgatóság Európai Szociális Alap Koordináció helyet-
tes egységvezetőjét, aki az Európai Bizottság képviselőjeként hasznos segítséggel és tanácsadással szolgált. 

A Kézikönyv angol és francia nyelven készült. A különböző szövetségekkel együttműködve az ESZSZ és az
ETUI-REHS szívesen járul hozzá nemzeti nyelvekre való lefordításához.

Jeff Bridgford
Igazgató – ETUI-REHS Oktatási osztály
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HOGYAN HASZNÁLJUK 
A KÉZIKÖNYVET?



Szeretnék először is gratulálni az ETUI-REHS Oktatási Osztályának az ESZA 2007-2013-as programidőszaká-
val kapcsolatos tanfolyam előkészítéséhez. Meggyőződésem, hogy a kezdeményezés nagyban elősegíti majd
az ESZSZ tagszervezetek ESZA által finanszírozott projektekben való részvételét. 

Az ESZSZ kezdettől fogva hangsúlyozta a kibővült EU strukturális politikái megerősítésének szükségességét,
hiszen a kohézió és a szolidaritás Szerződésben rögzített elve az érintett népek és területek integrációjának
legfontosabb elemei közé sorolható. A kohéziós politikának számos kihívásra (globalizáció, bővítés stb.) kell
megoldást találnia, ezzel egyidejűleg csökkentve a régiók közötti különbségeket, és előmozdítva a teljes foglal-
koztatást, esélyegyenlőséget, társadalmi befogadást és kohéziót biztosító társadalmat, más szóval társadalmi
modellünket. 

A 2007-2013-as időszak általános politikai iránymutatásai és a biztosított pénzügyi támogatás teljes összege
már meghatározásra került, ily módon rögzítve az időszakra vonatkozó szabályokat és költségvetéseket. 

Mint Önök is bizonyára tudják, az ESZSZ (2004 októberében) az Unió 2006 utáni időszakra előirányzott kohé-
ziós politikájával, ezt követően pedig (2005 decemberében) a 2007-13-as időszak pénzügyi kilátásaival
kapcsolatban is ismertette nézeteit. Ez lehetővé tette, hogy állást foglaljunk és megfogalmazzuk igényeinket
a különböző EU intézmények között az utóbbi években folyó vitákra vonatkozóan. Prioritásainkra rövidesen
visszatérek. 

A Sevillai Kongresszuson a figyelem alapvetően az európai költségvetés jövőjére összpontosult, megjegyez-
vén, hogy az Alapok szabályozása nem változik, az EU viszont úgy döntött, hogy 2009-ben felülvizsgálja az
európai politikák finanszírozását.

Ennek megfelelően igyekszem majd néhány olyan fontos aspektust kiemelni, melyek remélem relevánsan
kapcsolódnak majd e háromnapos szeminárium során végzett munkájukhoz. Figyelmem szeretném elsősor-
ban az ESZSZ szerepére, prioritásként megfogalmazott követeléseinkre, és a rövid távon szükséges intézke-
désekre összpontosítani. 

A kohéziós politika lisszaboni célkitűzéseket hatékonyabban integráló új felépítése

2007-ben a szabályok decentralizációt és egyszerűsítést célzó jelentős változtatására került sor. Az ESZSZ
általánosságban véve örömmel fogadta az új megközelítést, kihangsúlyozta viszont az EU politikák – különö-
sen a lisszaboni stratégiára vonatkozó – hatékony koordinálásának szükségességét. 

Az ESZSZ ennek megfelelően rendkívül fontosnak tartja az általános szabályozáson belüli kifejezett utalást a
lisszaboni és a göteborgi célkitűzésekre, különös hangsúlyt fektetve arra a kikötésre, hogy a kohéziós politiká-
nak magában kell foglalni e célkitűzéseket, és – a nemzeti fejlesztési programok által – e célkitűzések végre-
hajtásának legfőbb eszközévé kell válnia. 

Az ESZSZ ugyanakkor támogatja a prioritásként kiemelt témák három fő célkitűzésen belüli összpontosítá-
sát: konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint európai területi együttmű-
ködés. 

A konvergenciával kapcsolatban az ESZSZ egyetért azzal, hogy a kibővült Unió EU-átlagtól jelentősen lema-
radó, legkevésbé fejlett régióit továbbra is prioritásként kell kezelni, fontosnak tartja azonban, hogy ideigle-
nes támogatásban részesüljenek az olyan régiók, melyekben az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-15 átla-
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A STRUKTURÁLIS ALAPOK 
ÉS AZ ESZSZ STRATÉGIÁJA



gának 75%-át (a bővítés úgynevezett „statisztikai hatása”), és melyek ezért nem tudtak „gyorsan meggazda-
godni”. 

Az ESZSZ lehetségesnek tartja, hogy a regionális versenyképesség és foglalkoztatás terén kitűzött célokat
valóban nehéz lesz megvalósítani a jelenlegi programon belül. Alapvető fontosságú, hogy egyértelműen
meghatározásra kerüljön a regionális fejlesztés szociális dimenziója, és hogy a tagállamok megfelelő össze-
függést biztosítsanak a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás terén kidolgozott nemzeti akciótervekkel.
Elengedhetetlen, hogy mindkét említett aspektus megvalósításra kerüljön, olyan regionális fejlesztési progra-
mokon keresztül, melyek versenyképességük támogatásával, és a helyek vonzerejének növelésével járulnak
hozzá ahhoz, hogy a régiók képesek legyenek megfelelően előre jelezni és előmozdítani a gazdasági változást;
illetve a megfelelő területi szinten kidolgozott olyan programokon keresztül, melyek megkönnyítik az emberek
számára a gazdasági változásokra való felkészülést, és az azokhoz való alkalmazkodást. 

A régiók jogosultságát illetően igaz, hogy a támogatásra leginkább rászoruló területeket – a régiókkal szoro-
san együttműködve – a tagállamok tudják legjobban meghatározni, mi ennek ellenére is minden alkalommal
kihangsúlyozzuk, hogy a Strukturális Alapok olyan EU politikát képviselnek, amely az újranacionalizálás
irányában történő eltolódás megelőzése érdekében számos közös elv és célkitűzés alapján kerül alkalma-
zásra. Éppen ezért elengedhetetlen az objektív jogosultsági kritériumok meghatározása, és ezzel egyidejűleg
optimális illeszkedés és egyensúly biztosítása az európai, nemzeti és regionális szint között. 

Az ESZSZ örömmel fogadja az INTERREG kezdeményezés tapasztalatai alapján kidolgozott új európai terü-
leti együttműködés célkitűzést, amely a tagok fontos közösségi kérdésekkel kapcsolatos, határokon átnyúló,
transznacionális és régióközi együttműködése útján igyekszik előmozdítani az Unió területének harmonikus
és kiegyensúlyozott integrációját. 

Valóban szükség van az együttműködés és az intézkedések határokon átnyúló, transznacionális és régióközi
szinten történő megerősítésére. A 41 interregionális szakszervezeti tanács (ITUC) által – többek között az új
tagállamokkal határos régiókban – tett intézkedések pozitív szakszervezeti tapasztalatai egyértelműen azt
mutatják, hogy ez a helyes út. 

Az ESZSZ támogatja a Bizottság által az egyszerűsítés érdekében javasolt stratégiai megközelítést, ezen
belül is elsősorban a stratégiai prioritások terén tett előrehaladás és az elért eredmények értékelése céljából
az európai intézményekkel folytatott éves stratégiai párbeszéd bevezetését. 

Az ESZSZ örömmel fogadja, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos globális stratégiai dokumentum európai
szinten a szociális partnerekkel is egyeztetésre kerül. Ehhez hasonlóan fontos, hogy a szociális partnerekkel
nemzeti szinten is megfelelő egyeztetés folyjon a tagállamok által létrehozott Nemzeti Stratégiai Referenciakeretre
vonatkozóan. 

Az ESZSZ szintén támogatja a szigorú pénzügyi ellenőrzés fenntartása mellett, a tagállamok és a régiók hatás-
körének kiszélesítése útján elért fokozottabb decentralizáció elképzelését, feltéve, hogy a Bizottság továbbra
is biztosítja az európai politikáknak és célkitűzéseknek való megfelelést, illetve az európai, nemzeti és regio-
nális szint közötti megfelelő koordinációt, ily módon megakadályozva, hogy a tagállamok között és a tagálla-
mokon belül bármiféle eltérés vagy egyenlőtlenség alakulhasson ki. 

Az ESZSZ-nek szilárd meggyőződése, hogy a partnerségi elv alapvető szerepet játszik a strukturális alap intéz-
kedések végrehajtásának garantálásában. Rendkívül fontos, hogy a szociális partnerek ESZA által támogatott
intézkedések valamennyi stádiumába való bevonása útján továbbra is biztosítsuk a minőségi partnerségeket. 

Az ESZSZ ezért kérte, hogy a strukturális alapok szabályozása – ahelyett, hogy nemzeti szabályokra és gyakor-
latokra támaszkodna – egyértelműen határozza meg a partnerségi elveket. Az Európai Szociális Alapot illetően
az ESZSZ ehhez hasonlóan támogatta a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a Konvergencia célkitűzés
alapján az ESZA forrásainak legalább 2%-át kapacitásépítésre és a szociális partnerek által együttesen végzett
tevékenységekre kell elkülöníteni, ezzel egyidejűleg továbbra is ragaszkodva a szociális párbeszédre való
egyértelmű utaláshoz. Az ilyen irányú kérések azonban sajnos elutasításra kerültek. 

Az ESZSZ sajnálattal állapítja meg azt is, hogy az Európai Szociális Alap az egyetlen olyan alap, amely Európai
Bizottságán belül a szociális partnerek aktív részvételére támaszkodik. Továbbra is fenntartjuk, hogy ez a rész-
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vétel igen jelentős hozzáadott értéket képvisel. Ragaszkodunk továbbá ahhoz, hogy az Európai Bizottság és a
szociális partnerek éves találkozói tényleges egyeztetést foglaljanak magukban, és hogy további fórumok kerül-
jenek létrehozásra a tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott viták lehetőségének biztosítása érdekében. 

Szintén szükségesnek tartjuk a technikai segítségnyújtás biztosítását a szociális partnerek számára, amely –
különösen az új tagállamokban – javíthatja lehetőségeiket, és ily módon megkönnyítheti részvételüket a
Strukturális Alapok által finanszírozott projektek adminisztrációjában és végrehajtásában. Ennek megfelelően
örömmel fogadjuk azt a bizottsági kezdeményezést, melynek célja egy a partnerségi elv ESZA Bizottságon
belüli megvalósítását segítő munkacsoport létrehozása. 

A pénzügyi források az EU politikai szándékát tükrözik. Azt kell megállapítanunk, hogy az Unió költségvetési
forrásai beruházásának jelenlegi szintje az elért pozitív eredményekhez képest viszonylag szerénynek mond-
ható, ami különösen érvényes a hátrányos helyzetű régiók helyzetének javítására és a tényleges konvergen-
cia kezdetére vonatkozóan. Emellett figyelembe véve a tagállamok által a bővítés és a lisszaboni és göteborgi
stratégia keretében az EU elé tűzött ambiciózus célokat, szintén arra a következtetésre jutunk, hogy a forrá-
sok körülbelül mindössze 1% körüli szintje egyáltalán nincs arányban a kihívásokkal és a vállalt kötelezettsé-
gekkel. 

Az EU fejlődését jelentősen támogatják a hátrányosabb helyzetű tagállamok és régiók számára biztosított
eszközök. 2005-ben a 2007-2013-as pénzügyi perspektívával kapcsolatos megállapodás e tekintetben aggo-
dalomra adott okot, hiszen az új tagállamok rendelkezésére bocsátott keret az azt megelőzőtől kisebbnek
bizonyult. A költségvetés jóváhagyása természetesen örvendetes tény, fontos viszont, hogy felismerjük, hogy
bizonyos problémák továbbra is fennállnak. 

Az Európai Tanács 2006 márciusi határozatával összhangban 2008/2009 során valamennyi elemet – köztük
az európai költségvetésből fizetett agrártámogatásokat és az (időközben ugyan csökkent) brit kedvezményt is –
felül kell vizsgálni. 

Mivel a Bizottság a közeljövőre vonatkozóan nem javasolt specifikus új forrásokat, a rendszer megőrzi jelen-
legi struktúráját. A jelenlegi rendszert komplexitása és az átláthatóság hiánya miatt érte kritika. Az ESZSZ
ennek megfelelően támogatja a kérdéssel, illetve a hiányosságok pótlásának módjával kapcsolatban javasolt
vitát, és igyekszik abban aktívan részt venni. 

Fontos, hogy az ilyen vita ne korlátozódjon egy konkrét kérdésre, hanem a források és kiadások struktúráját
vizsgálja felül. Az ESZSZ továbbra is fenntartja, hogy a Pénzügyi Perspektívák egyértelműen tükrözik az Unió
politikai törekvéseit. Alapjuk az az elképzelés, mely szerint az Unióhoz tartozásból származó gazdasági előny
minden ország esetében meghaladja az adott ország részvételével kapcsolatos költségvetési ráfordítást. A
kiadások és beruházások bizonyos típusai esetén Európa jelenti a megfelelő szintet. Fontos, hogy a vonatkozó
mérlegelést a megtévesztő nemzeti szintű kiegyensúlyozott költségvetés számításon alapuló „méltányos
megtérülés” biztosítását célzó erőfeszítések helyett az Európa által képviselt hozzáadott érték vezérelje. 

Az ehhez szükséges bővítés és szolidaritás, illetve az európai politikák lisszaboni stratégiai célkitűzésekre
összpontosítása lehetőséget biztosít a saját források új rendszerének és az európai adó céljának mérlegelé-
sére. Szeretnénk, ha az EU kötelezettséget vállalna célkitűzései teljesítésére, és a tagállamok készek lenné-
nek hozzájárulni az olyan közös politikákhoz, melyekről tudják, hogy eredményesek, és – a szolidaritás és a
nagyobb demokrácia elvét szem előtt tartva – mindenképpen szükségesek.” 

Józef Niemiec,
Az ESZSZ szövetségi titkára
ETUI-REHS Oktatási Osztály
Továbbképző tanfolyam – Madrid, 2007 június
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Az Európai Unió több és jobb munkahely teremtése mellett kötelezte el magát. Ehhez mindenképpen szükség
van arra, hogy beruházzon az emberekbe, és ennek fő pénzügyi eszköze az Európai Szociális Alap (ESZA). Az
ESZA EU-szerte évente több mint 10 milliárdos ráfordítással járul hozzá az emberek képzettségének és kész-
ségeinek javításához. Ez pedig az Európai Unió teljes költségvetésének több mint 10%-át jelenti.
A 2007-2013-as időszak során az ESZA tevékenysége négy – a szociális partnerek és tagjaik szempontjából
különösen jelentős – területre összpontosul: a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképessége, a
munkaerőpiachoz való hozzáférés, a társadalmi kirekesztés csökkentése és a reformpartnerség ösztönzése.
Az ESZA rendelet kihangsúlyozza a szociális partnerek központi szerepét a növekedést és munkahelyterem-
tést célzó lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, és kiemeli azon elkötelezettségük jelentősé-
gét, melynek értelmében a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javítása útján járulnak hozzá a gazdasági és
társadalmi kohézió erősítéséhez. 
A szociális partnerek szerepére a növekedésről és foglalkoztatásról szóló 2005-2008-as integrált iránymuta-
tások (a lisszaboni stratégia fejlesztésének és megvalósításának elsődleges eszköze) is rámutatnak. A foglal-
koztatáspolitikai iránymutatások elsősorban a foglalkoztatás biztonságával párosuló rugalmasság ösztönzése,
a munkaerőpiac szegmentálódásának csökkentése, és a foglalkoztatásbarát munkaerőköltség-fejlesztés és
bérszabályozó mechanizmusok biztosítása terén hangsúlyozzák a szociális partnerek szerepét. A szociális
partnerekkel szemben támasztott elvárások között kiemelt helyen szerepel a foglalkoztatási szolgálatok állás-
közvetítő kapacitásának fejlesztéséhez, a szakképzettség-hiány kialakulásának megelőzését célzó politikák
kifejlesztéséhez, és a munkaerőpiacok működésének javításához való hozzájárulás.
A partnerségek különösen fontos szerepet játszanak a munkaerő-piaci helyzet javítása, és a jó kormányzás
előmozdítása terén. Az ESZA rendelet ennek megfelelően az ESZA támogatás külön új prioritását fogalmazza
meg (3. cikk (1) bekezdés e) pont), amely specifikus támogatást biztosít a releváns érdekelt felek, köztük a
szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek hálózatba szerveződésén keresztül létrejött, és a foglal-
koztatás és a társadalmi befogadás területét érintő reformok végrehajtására ösztönző partnerségek és egyez-
mények számára. 
A szociális partnerségek jelentőségét elismerve az ESZA rendelet emellett kihangsúlyozza a szociális partne-
rek ESZA támogatások végrehajtásába való aktív bevonásának szükségességét, illetve az ezzel egyidejűleg a
partnerségek fejlesztése érdekében biztosított specifikus támogatás fontosságát. A szociális partnerek így
amellett, hogy az ESZA fontos kedvezményezettjei, az alap irányításában is meghatározó szerepet vállalnak.

A szociális partnerek aktívan részt vesznek az ESZA megvalósításában

A szociális partnerek számos ESZA által finanszírozott projekt kezdeményezői. A 2000-2006-os programidő-
szak alatt a szociális partnerek főleg a munkavállalók alkalmazkodóképessége, ezen belül is elsősorban a
képzés biztosítása és az egész életen át tartó tanulás területén kerültek bevonásra. A 2007-2013-as ESZA
rendelet a szociális partnerek ESZA által finanszírozott tevékenységekben való megfelelő részvételének
ösztönzésére utasítja az egyes operatív programok irányító hatóságait, ily módon biztosítva, hogy a szociális
partnerek valamennyi tagállamban és az ESZA valamennyi prioritása keretében továbbra is kedvezményezet-
tek maradjanak.

A szociális partnerek a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban fokozott
támogatásban részesülnek

Az Európai Unió elismeri, hogy a szociális párbeszéd Európában a kormányzás alapvető részét alkotja, és hogy
a szociális partnerek kivételes szerepet töltenek be a gazdasági és szociális kormányzásban. Maga a
Szerződés ösztönzi a szociális párbeszéd fejlesztését (138-139. cikk). A szociális partnerek és egyéb érdekelt
felek bevonása valóban alapvető fontosságú ahhoz, hogy célravezető politikák kerülhessenek kidolgozásra és
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végrehajtásra, és a hatékony szociális párbeszéd struktúrák az EU és a tagállamok szempontjából egyaránt
előnyt jelentenek.
Az utóbbi években tapasztalt fejlődés ellenére is azt kell megállapítanunk, hogy a szociális partnerek és a
szociális párbeszéd továbbra is meglehetősen gyenge számos, a Konvergencia célkitűzés alapján támogatásra
jogosult régióban, vagyis az olyan területeken, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át.
Az ilyen régiók szociális partnerei számára az ESZA ezért fokozott támogatást biztosít. A cél a szociális part-
nerek számára a szociális párbeszédben, és a szociális, munkaerő-piaci és gazdasági kormányzásban való
részvétel terén biztosított lehetőségek továbbjavítása. A szociális partnerek intézményi kapacitásának erősí-
tését célzó támogatás a különböző szintű szociális párbeszéd struktúrák létrehozásának és működésének
ösztönzése, és a közhatóságok, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek közötti partnerségek
és párbeszéd fejlesztésének támogatása szempontjából egyaránt alapvető fontosságúnak tekinthető. 
Az ESZA rendelet (3. cikk (2) bekezdés b) pont) éppen ezért prioritásként emeli ki a szociális partnerek intéz-
ményi kapacitásának és hatékonyságának erősítését célzó támogatást, különösen a Konvergencia régiókon
belüli kapacitásépítés előmozdítása útján. Az ESZA rendelet (5. cikk (3) bekezdés) emellett azt is kiköti, hogy
az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni a szociális partnerek számára biztosított kapacitásépí-
tés támogatására. A kapacitásépítő tevékenységek között említhetjük a képzést, a hálózatépítési intézkedése-
ket, a szociális párbeszéd erősítését, és a szociális partnerek által együttesen végzett tevékenységeket, különös
tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevékenységekre.

A szociális partnerek alapvető szerepet játszanak az ESZA irányításában

Az ESZA rendelet elismeri, hogy az ESZA által támogatott tevékenységek hatékony és eredményes végrehaj-
tása a felelősségteljes kormányzáson, és valamennyi releváns szereplő, különösen pedig a szociális partnerek
és más érdekelt felek partnerségén múlik. 
A szociális partnerek már a 2000-2006-os időszak során is részt vettek az ESZA támogatások végrehajtásá-
ban, a 2007-2013-as időszakban azonban még fokozottabban bevonásra kerülnek, egyrészt az általános
rendelkezéseket meghatározó 1083/2006/EK rendeletben (11. cikk), amely a hatóságokkal és egyéb szerve-
zetekkel, köztük a szociális partnerekkel kialakított partnerségek létrehozására ösztönzi a tagállamokat,
másrészt pedig az ESZA rendeletben (5. cikk), amely kiköti, hogy az ESZA ösztönzi a felelősségteljes kormány-
zást és a partnerségeket.
Az ESZA rendelet (5. cikk (2) és (3) bekezdés) emellett azáltal, hogy az ESZA-támogatás előkészítése, végre-
hajtása és monitorozása során történő bevonásukra szólítja fel a tagállamokat, határozott szerepet biztosít a
szociális partnereknek az ESZA irányításában. Az ESZA-támogatások monitorozásába való bevonásuk által a
szociális partnerek beleszólást nyernek az ESZA által finanszírozott operatív programok végrehajtásába,
hiszen jóváhagyják az ESZA által finanszírozott tevékenységek kiválasztása során alkalmazott kritériumokat,
felülvizsgálják az operatív programok előrehaladását, és elfogadják a végrehajtásról szóló jelentést. 

Következtetés

Az Európai Unió elismeri, hogy a szociális partnerek alapvetően hozzájárulnak a teljes foglalkoztatás megva-
lósításához, a munkahelyek minőségének és a munka termelékenységének javításához, és a társadalmi és
területi kohézió erősítéséhez, és ennek megfelelően központi szerepet biztosít számukra az ESZA megvalósí-
tása terén.

Dominique BE
Helyettes egységvezető
EMPL A/1
Európai Szociális Alap Koordináció
Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság
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A Bizottság rendelkezésére álló támogatási mechanizmusok közül a legfontosabbak között vannak a Strukturális
Alapok, melyek közül szakszervezeti szempontból talán az Európai Szociális Alap a legjelentősebb.  A Strukturális
Alapok általános ismertetését követően ebben a fejezetben az Európai Szociális Alapról és a szakszervezetek
alapon belül játszott szerepéről adunk részletesebb áttekintést.

A Strukturális Alapok
A Strukturális Alapok az Európai Unió – tagállamokkal együttműködésben használt – legfontosabb eszközei az
Unión belüli hátrányos helyzetű területek támogatására,  melyek elsősorban a tagállamok és a különböző terüle-
tek közötti társadalmi-gazdasági szakadék csökkentése érdekében kerülnek felhasználásra.  Céljuk, hogy az EU
legfontosabb politikai prioritásának számító fenntartható fejlődési modell kontextusán belül erősítsék a gazdasági
és társadalmi kohéziót, a versenyképességet és a foglalkoztatást.

A szóban forgó alapok:
■ Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), melynek célja az Unió területei közötti gazdasági és társadalmi

egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló termelő beruházások, infrastruktúrák és kezdeményezések támoga-
tása

■ Az Európai Szociális Alap (ESZA), melynek tevékenysége elsősorban a foglalkoztatásra, a humán erőforrások
fejlesztésére és a társadalmi befogadás előmozdítására összpontosul

■ A Kohéziós Alap, amely tevékenységét a környezetvédelmi politikákra és a transzeurópai közlekedési infrastruk-
túrára összpontosítva azokat a tagállamokat támogatja, amelyekben az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem
(GNI) alacsonyabb a közösségi átlag 90%-ánál.

Az említett alapok működése elsősorban a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan prioritásként meghatározott
három célkitűzésre irányul: 
■ Konvergencia
■ Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
■ Európai területi együttműködés.

A Konvergencia célkitűzés
A Konvergencia célkitűzés a növekedés és a foglalkoztatás körülményeinek javítása érdekében tett alábbi intézke-
désekkel igyekszik felgyorsítani a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók felzárkózását:
■ A humán és fizikai tőkébe való beruházás fokozása és minőségének javítása
■ Az innováció és a tudástársadalom előmozdítása
■ A gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás ösztönzése
■ A környezet védelmének és javításának ösztönzése
■ Adminisztratív hatékonyság biztosítása. 

Ez a célkitűzés azokat a régiókat célozza meg, melyekben a 2000-2002-es időszak közösségi adatai alapján
számított egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az EU-25 megegyező időszakra számított átlagának
75%-át.
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AZ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ALAPOK
(2007-2013) DIÓHÉJBAN
(Az ETUI-REHS Oktatási Osztály „A szakszervezetek és a nemzetközi projektek” című kézikönyve 
6. kiadásának 13. fejezetéből1)

1 http://www.etui-rehs.org/education/resources/trade_unions_and_transnational_projects_sixth_edition__1



A Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés
Célja a versenyképesség és foglalkoztatás erősítése, és a gazdasági és társadalmi változások előrejelzése. A
célkitűzés keretében biztosított támogatás az alábbiakra terjed ki: 
■ A humán tőkébe való beruházás fokozása és minőségének javítása
■ Újítás és a tudástársadalom koncepciója
■ Vállalkozói szellem
■ A környezet védelme és javítása
■ A munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének és hozzáférhetőségének javítása
■ Befogadó munkaerőpiacok kifejlesztése. 

Ez a célkitűzés azokat a régiókat célozza meg, melyek a Konvergencia célkitűzés keretében nem részesülnek
támogatásban.

Az európai területi együttműködés célkitűzés 
Célja, hogy:
■ A határmenti régiókban közös helyi és regionális kezdeményezések útján erősítse a határokon átnyúló együt-

tműködést
■ Az integrált területi fejlődést segítő és a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedésekkel erősítse a

transznacionális együttműködést az Európai Bizottság által jogosultként elismert régiók között
■ A Közösség egészére kiterjedően erősítse a régióközi együttműködést, és a tapasztalatok cseréjét. 

Átmeneti támogatásban részesülnek azok a régiók, melyek abban az esetben, ha egy főre eső GDP szintjük
nem az EU-25, hanem az EU-15 adatai alapján került volna kiszámításra, eleget tettek volna a Konvergencia
célkitűzés kritériumainak. Hasonló átmeneti támogatást kapnak azok az államok, melyek eleget tettek volna
a Kohéziós Alapból biztosított támogatás kritériumainak, ha GNI értékük nem az EU-25, hanem az EU-15
adataihoz viszonyítva került volna kiszámításra.

A Konvergencia célkitűzést mindhárom fent említett alap támogatja. A Regionális versenyképesség és foglal-
koztatás célkitűzés keretein belüli támogatást az ERFA és az ESZA biztosítja. Az Európai területi együtt-
működés célkitűzés forrásait kizárólag az ERFA bocsátja rendelkezésre. 

Fontos megjegyezni, hogy az említett Strukturális Alapok működése 2007-től mind a 27 európai tagállamra
(tehát Bulgáriára és Romániára is) kiterjed.

2006 végére – az Európai Bizottsággal együttműködve - minden tagállamnak keretdokumentumot kellett
készítenie (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret), amely általános és specifikus iránymutatásokkal szolgál az
egyes célkitűzések keretein belüli beavatkozásokhoz.

Emellett minden országnak – szintén a Bizottsággal egyeztetve – operatív programot kell benyújtania, amely
minden beavatkozásra vonatkozóan tartalmazza a tervezett végrehajtási intézkedéseket, finanszírozási terve-
ket és kezelési és monitorozási módszereket.

Az operatív programok előkészítése, végrehajtása, monitorozása és kiértékelése során a tagállamoknak bizto-
sítani kell a regionális és helyi hatóságok, illetve a gazdasági és szociális partnerek bevonását.

A Strukturális Alapok pénzügyi kerete
A 2007-2013-as időszakra az alapok EU finanszírozására szánt teljes összeg 308.041 millió euró. Ez az összeg az
alábbiak szerint oszlik meg az egyes célkitűzések között:

■ Konvergencia célkitűzés 81,54%
■ Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 15,95%
■ Európai területi együttműködés célkitűzés 2,52%

A fenti keretet emellett nemzeti társfinanszírozásra szánt „pántlikázott” összegek egészítik ki.  A támogatáshoz
elvileg minden országnak megfelelő arányú finanszírozással kell hozzájárulnia, ami a Konvergencia célkitűzés alá
eső területek esetén legalább 25%, a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés alá eső területek
esetén pedig 50%, ez alól azonban kivételt képeznek például az átmeneti támogatásban részesülő területek.
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Az Európai Szociális Alap
Az Európai Szociális Alap tevékenységét új célok felé irányítva igyekszik eleget tenni a lisszaboni stratégia követel-
ményeinek,  és ennek megfelelően ezentúl a társadalmi befogadással, a megkülönböztetés megszüntetésével, az
egyenlőség előmozdításával és az oktatással és képzéssel kapcsolatos közösségi célkitűzéseket támogatja.
Tovább erősödik a kapcsolat az ESZA és a politikai keret – az európai foglalkoztatási stratégia – között, melyen
belül elsősorban a foglalkoztatásra és a képzésre kerül a hangsúly.  Éppen ezért érdemes részletesebben is átte-
kinteni a 2007-2013-as közösségi rendeletben2 a Konvergencia és a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
célkitűzésre vonatkozóan körvonalazott prioritásokat. E prioritások között az alábbiakat emelhetjük ki:

a) a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése a gazdasági változásokra
való jobb felkészülés és azok pozitív kezelésének javítása céljából, különösen az alábbiak előmozdítása révén:
(i)  az egész életen át tartó tanulás, valamint a vállalatok – különösen a KKV-k – és a munkavállalók fokozott

humánerőforrás-beruházásai, rendszerek és stratégiák fejlesztésével és magvalósításával, beleértve a tanonc-
képzést, amelyek biztosítják a képzéshez való jobb hozzáférést, különös tekintettel az alacsony képzettségű
és idősebb munkavállalókra, a képesítések és a kompetenciák fejlesztésével, az IKT, az e-tanulás, környezet-
barát technológiák és a vezetési ismeretek és készségek terjesztésével, a vállalkozói szellem, az innováció és
a vállalkozásindítás ösztönzésével;

(ii) innovatív és termelékenyebb munkaszervezeti formák – beleértve a jobb munkahelyi egészségvédelmet és
biztonságot – kidolgozása és terjesztése, a szakképzettséggel és szakmai készségekkel szemben támasztott
jövőbeli követelmények azonosítása, valamint – a vállalati és ágazati szerkezetátalakítással összefüggésben –
a munkavállalóknak nyújtott konkrét foglalkoztatási, képzési és támogatási szolgáltatások kialakítása, beleér-
tve az elbocsátás előtt álló munkavállalók elhelyezkedését segítő szolgáltatásokat is;

b) az álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának és tartós munkaerő-piaci jelenlétének javítása, a
munkanélküliség - különösen a tartós és az ifjúsági munkanélküliség – megelőzése, az időskori aktivitás és a
munkában eltöltött idő meghosszabbításának ösztönzése, valamint a munkaerő-piaci részvétel fokozása
különösen az alábbiak előmozdítása révén:
(i) a munkaerő-piaci intézmények, különösen a foglalkoztatási szolgálatok és egyéb vonatkozó kezdeményezések

korszerűsítése és megerősítése az Európai Unió és a tagállamok teljes foglalkoztatottságra irányuló stratégi-
áival összefüggésben;

(ii) az igények korai meghatározását biztosító aktív és megelőző intézkedések végrehajtása egyéni cselekvési
tervek és személyre szabott támogatás kíséretében, például személyre szabott képzés, álláskeresés, az elboc-
sátás előtt álló munkavállalók elhelyezkedését segítő szolgáltatás és mobilitás, önfoglalkoztatás és új vállalko-
zások létrehozása, beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat, a munkaerő-piaci részvételt ösztönző intézke-
dések, az idősebb munkavállalók hosszabb ideig történő foglalkoztatását szolgáló rugalmas intézkedések,
valamint a munka és a magánélet összehangolására irányuló intézkedések, mint a gyermekek és a hozzátar-
tozók gondozását biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése;

(iii) az esélyegyenlőség szempontjainak horizontális szempontként való érvényesítése és konkrét intézkedések a
nők munkavállalásának javítására és a foglalkoztatásban való tartós részvételének és érvényesülési lehe-
tőségeinek növelésére, a munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának csökkentése, többek között a
nemek közötti bérkülönbség közvetlen és közvetett kiváltó okainak kezelésével;

(iv) konkrét intézkedések a migránsok foglalkoztatásban való részvételének növelésére és ezáltal társadalmi inte-
grációjuk erősítésére, és a munkavállalók földrajzi és foglalkoztatási mobilitásának és a határokon átnyúló
munkaerőpiacok integrációjának elősegítése, többek között a tanácsadás, a nyelvi képzés, valamint a kompe-
tenciák és a megszerzett szakmai készségek elismerése révén;

c) a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése a foglalkoztatásban való fenntartható inte-
grációjuk céljából és a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem, különösen az aláb-
biak előmozdítása révén:
(i) a társadalomból kirekesztettek, a korai iskolaelhagyók, a kisebbségek, a fogyatékkal élők, valamint a hozzátar-

tozókat gondozó személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének támogatása, foglalkozta-
thatóságuk javítása, a szakmai oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés biztosítása, valamint a foglakoztatási
esélyeket javító kísérő intézkedések, köztük gondozási szolgáltatások biztosítása révén;

(ii) a munkahelyi sokszínűség elfogadása és a megkülönböztetés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés
és a munkaerőpiacon való érvényesülés során, többek között a tudatosság erősítésén, a helyi közösségek és
vállalkozások bevonásán, valamint a helyi foglalkoztatási kezdeményezések előmozdításán keresztül;
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d) a humántőke fejlesztése és a reformpartnerség támogatása a foglalkoztatás és a befogadás terén, különösen
az alábbiak előmozdítása révén:
(i) az oktatási és képzési rendszerek reformjainak kidolgozása és bevezetése a foglalkoztathatóság fejlesztése

érdekében, az alapfokú és szakmai oktatás és képzés javítása, valamint az oktatószemélyzet szakmai kész-
ségeinek folyamatos korszerűsítése az innováció és a tudásalapú társadalom megvalósítása céljából;

(ii) hálózatépítő tevékenységek a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok, valamint a
vállalkozások között;

e) a releváns transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű érdekelt felek – például szociális partnerek és
nem kormányzati szervezetek – hálózatba szerveződésén keresztüli partnerségek, egyezmények és kezdemény-
ezések előmozdítása a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci integráció területére vonatkozó reformokra való
ösztönzés érdekében.

A Konvergencia célkitűzés prioritásai emellett az alábbiakra terjednek ki:
a) a humántőke-beruházások bővítése és javítása, különösen az alábbiak előmozdítása révén:
(i) az oktatási és képzési rendszerek reformjainak végrehajtása, különösen a tudásalapú társadalom és az

egész életen át tartó tanulás igényeire való reagálóképesség növelése céljából;
(ii) a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban és képzésben, többek között a korai iskolaelhagyás

és a szakmai területek nemek szerinti elkülönülésének csökkentését, továbbá az alapfokú, szakmai és
felsőfokú oktatás és képzés hozzáférhetőségének és minőségének javítását célzó intézkedéseken keresztül;

(iii) az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén, elsősorban posztgraduális tanulmány-
okon és kutatók képzésén keresztül;

b) a nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatási szervek és közszolgálatok – valamint adott esetben a szoci-
ális partnerek és a nem kormányzati szervezetek – intézményi kapacitásának és hatékonyságának erősítése a
reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás érdekében, főként gazdasági, foglalkoztatási, okta-
tási, szociális, környezetvédelmi és igazságszolgáltatási területen, különösen az alábbiak előmozdítása révén: 
(i) a helyes szakpolitika- és programtervezés, monitorozás és értékelés javítását szolgáló mechanizmusok,

többek között tanulmányok, statisztikák és szakértői tanácsadás, valamint a tárcaközi koordináció és az érin-
tett köz- és magánjogi szervezetek közötti párbeszéd támogatásával;

(ii) a szakpolitikák és a programok megvalósítását érintő kapacitások erősítése, beleértve a jogalkalmazást a
releváns területeken, elsősorban folyamatos vezetői és személyzeti képzésen, valamint a kulcsfontosságú
szolgálatoknak, felügyelőségeknek és társadalmi-gazdasági szereplőknek nyújtott specifikus támogatáson
keresztül, beleértve a szociális és környezetvédelmi partnereket, a releváns nem kormányzati szervezeteket
és a reprezentatív szakmai szervezeteket is.

E célkitűzések keretein belül az ESZA a tagállamok által nemzeti vagy regionális szinten kidolgozott operatív
programokat támogatja.  Az ESZA forrásai a luxemburgi Európai Tanács által 1997-ben beindított, és a brüsszeli
Európai Tanács által 2005 júliusában aktualizált európai foglalkoztatási stratégia3 támogatásának is fontos
eszközei. Ez a stratégia az alábbi – 2010-ig megvalósítandó – mennyiségi célkitűzéseket fogalmazza meg:

■ Az álláskeresők az egész EU területén szerezhessenek információt a tagállamok foglalkoztatási szolgálatai
révén meghirdetett valamennyi megüresedett állásról

■ A munkaerőpiacról kilépők tényleges átlagos életkorának 2010-re uniós szinten öt évvel kell nőnie (a 2001-
ben jegyzett 59,9 éves átlagéletkorhoz viszonyítva)

■ A hároméves kor és a kötelező beiskolázási életkor közötti gyermekek legalább 90%-a részére, és a hároméves
kor alatti gyermekek legalább 33%-a részére gyermekgondozási szolgáltatást kell biztosítani

■ Az iskolából kimaradók aránya az EU-ban átlagosan legfeljebb 10% lehet
■ Az Európai Unióban a 22 éves korosztály legalább 85%-a felső középfokú végzettséggel kell hogy rendelkezzen
■ A felnőtt, munkaképes korú népesség (25-64 éves korcsoport) egész életen át tartó tanulásban való átlagos

részvételi szintje legalább 12,5% kell hogy legyen.

Az ESZA transznacionális és régióközi intézkedések finanszírozása útján igyekszik majd hozzájárulni a helyes
gyakorlat terjesztéséhez, és a változás kezelését szolgáló időszerű és megfelelő stratégiák kidolgozásához.
Támogatja továbbá az EQUAL kezdeményezés (az ESZA által a 2000-2006-os időszakban finanszírozott egyik
legfontosabb, a 2007-2013-as időszakban azonban nem működő közösségi kezdeményezés) során levont követ-
keztetéseket feldolgozó intézkedéseket. Az említett intézkedések a transznacionális együttműködés mege-
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rősítésén keresztül a bevándorlók – köztük a menedékjogot kérők – és a munkaerőpiaci részvételük tekintetében
a társadalom peremére szorult csoportok integrációjára is különös figyelmet fordítanak majd.

Szakszervezetek és a Strukturális Alapok
A közösségi rendeletek biztosítják a szakszervezeti és munkáltatói szervezetek teljes bevonását a Strukturális
Alapok megvalósításának különböző stádiumaiba, különös hangsúlyt fektetve a tervek és intézkedések
előkészítésére, végrehajtására és monitorozására. Ennek keretében többek között részt vesznek a Strukturális
Alapok által támogatott valamennyi operatív programhoz kapcsolódóan létrehozott monitoring bizottságok
munkájában. E bizottságokon belül a szakszervezetek útmutatással szolgálhatnak a támogatásra kerülő kezde-
ményezésekre vonatkozóan, és nyomon követhetik, hogy a biztosított pénzösszegek a dolgozók érdekeit szolgáló
főbb célkitűzések tekintetében hogyan oszlanak meg. 

Az egyes projektekkel kapcsolatos döntések továbbra is főleg az intézményi szervek, köztük a minisztériumok és
regionális hatóságok hatáskörében maradnak, melyek eddig nem minden esetben rokonszenveztek a szakszerve-
zeteket bevonó projektekkel.  Az Európai Szociális Alap általános célkitűzései között azonban folyamatos utalást
találunk a munkavállalókra, a szociális partnerekre, és a foglalkoztathatóság javításának alapvető tényezőjeként
kiemelt képzés fontosságára.
Fontos, hogy a szakszervezetek ezt megfelelően kihasználják, különös figyelmet fordítva az ESZA rendelet által
első alkalommal a Konvergencia célkitűzés megvalósítására kijelölt ESZA forrásokra. Ezek között emelhetjük ki az
ESZA célkitűzések megvalósítását elősegítő kapacitásépítést, ezen belül a képzést, a hálózatépítési intézkedése-
ket, a szociális párbeszéd erősítését, és a szociális partnerek által együttesen végzett tevékenységeket, különös
tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevékenységekre.
Egyértelmű, hogy mindez közvetlen összefüggésben áll a szakszervezetek részvételével. 

A legjobb lehetőségek valószínűleg a munkavállalók képzésére és újraképzésére, vagy a fiatalok és a munkanél-
küliek pályaválasztásához nyújtott támogatásra irányuló projektekkel kapcsolatban jelentkeznek majd. Ezek több-
sége várhatóan szakmai képzési projektek keretében kerül majd megvalósításra, ezen a területen azonban jelen-
leg még nem minden európai szakszervezet vállal aktív szerepet.

Fontos, hogy a szakmai képzés a lehető legszélesebb értelemben kerüljön értelmezésre, magában foglalva a szak-
szervezeti képzésben részt vevő szakszervezeti struktúrák sajátos szakterületeit.  Az Európai Szociális Alap progra-
mokat, a munkaerő-piaci politikákat, a foglalkoztatást helyi szinten elősegítő kezdeményezéseket, a bevándorlási
problémákat, az esélyegyenlőséget és az egyenlőtlenség helyi szinten tapasztalt különböző formáit nyomon követő
szakszervezeti tisztviselők képzése mindenképpen ki kell hogy terjedjen a képzési ismeretek néhány alapvető
területére, köztük például az alábbiakra:

■ A képzési igények előzetes elemzése
■ Tantervkészítés és a különböző képzési lehetőségek megvalósítása
■ Iránymutatások, újító anyagok és informatikai segédanyagok összeállítása

Tekintettel az ESZA és az új Európai területi együttműködés célkitűzés keretében transznacionális intézkedések
végrehajtására biztosított lehetőségekre, fontos, hogy a szakszervezetek a lehető legjobban kihasználják az ESZSZ
és az ETUI-REHS Oktatási Osztályán belül működő hálózatokat, ily módon meghatározva, hogy melyek azok a
források és lehetőségek, illetve esetleges partnerszervezetek, melyek leghatékonyabban járulhatnak hozzá a
sikeres transznacionális tevékenységek kidolgozásához és megvalósításához.  A hálózatok és az ETUI-REHS által
az utóbbi néhány évben megvalósított jelentősebb projektek eredményei mindehhez rendkívül fontos forrást bizto-
síthatnak. E projektek között szerepel például a 16 partnerszervezettel együtt beindított DIALOG-ON, amely azt
vizsgálta, hogy a szociális párbeszéd kontextusán belül hogyan kerülnek felhasználásra az információs társadalom
eszközei, és a 20 partnerrel lebonyolított TRACE , melynek központi témája az európai szakszervezeteken belül a
változás előrejelzése és kezelése érdekében végzett kapacitásépítés volt.

További információ:

■ Az Európai Bizottság és az Európai Szociális Alap weblapja
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html

■ EU Információs Szolgálat
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

[ 14 ]

[ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY NA LATA 2007-2013: PODRĘCZNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ]

4 Lásd: http://www.traceproject.org



A partnerség elve

A Strukturális Alapok négy fő elv alapján működnek: koncentráció, partnerség, addicionalitás és programozás.

Az ESZSZ számára a partnerségi elv alapvető fontosságú a strukturális alap intézkedések sikeres működésé-
nek garantálásához. Olyan minőségi partnerségek kialakítására kell törekednünk, melyek az alap általi beavat-
kozások minden stádiumában biztosítják a szociális partnerek részvételét.

Az ESZSZ sajnálattal állapítja meg, hogy a Strukturális Alapok szabályozása nem határozza meg egyértelműen
a partnerség elvét, és továbbra is „a jelenlegi nemzeti szabályokra és gyakorlatokra” támaszkodik.

Fontos, megjegyezni, hogy az új rendelet kibővíti a potenciális partnerek meghatározását. Ennek megfelelően
az alábbi hatóságokkal és szervekkel hozhatók létre partnerségek:

a) illetékes regionális, helyi, városi vagy más közhatóságok;
b) a gazdasági és szociális partnerek;
c) a civil társadalmat, a környezetvédelmi partnereket, a nem kormányzati szervezeteket és a férfiak és nők

közötti egyenlőség előmozdításáért felelős szervezeteket képviselő minden egyéb megfelelő szervezet.

Az új rendelet meghatározása szerint a partnerség az operatív programok előkészítésére, végrehajtására,
monitorozására és értékelésére terjed ki. A tagállamok adott esetben valamennyi érintett partnert – különösen
a régiókat – bevonják a programozás különböző szakaszaiba az egyes szakaszok tekintetében megállapított
határidőn belül.

■ Az operatív program

Az új rendelet meghatározása szerint az egyes operatív programokat a tagállam vagy a tagállam által kijelölt
hatóság állítja össze, a partnerekkel együttműködésben.

■ A monitoring bizottság

A monitoring bizottság elnöki tisztét a tagállam vagy az irányító hatósát egy képviselője tölti be. Összetételét
az irányító hatósággal egyetértésben a tagállam határozza meg.

■ Technikai segítségnyújtás

A Bizottság kezdeményezésére és/vagy nevében, éves elosztásuk legfeljebb 0,25%-ig az alapokból finanszí-
rozhatók az e rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring, igazgatási és technikai segítség-
nyújtási, értékelési, ellenőrzési és vizsgálati intézkedések.

Ezek az intézkedések különösen az alábbiakat foglalják magukban:
■ a partnereket, az alapok támogatásából részesülő kedvezményezetteket és a nyilvánosságot célzó intézke-

dések, beleértve a tájékoztatásra vonatkozó intézkedéseket is;
■ az információk terjesztésére, a hálózatépítésre, a tudatosság növelésére és az együttműködés és tapaszta-

latcsere ösztönzésére irányuló intézkedések.

■ Az ESZA szervezetén belül
Az ESZA-ról szóló rendelet megerősíti a „felelősségteljes kormányzás és a partnerség” elvét. Kikötései között
szerepel, hogy az ESZA ösztönzi a felelősségteljes kormányzást, és a partnerségeket. Támogatását a megfe-
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PARTNERSÉG AZ ESZA SZERVEZETÉN BELÜL



lelő területi szinten kell megtervezni és végrehajtani, a nemzeti, regionális és a helyi szint figyelembevételé-
vel, az egyes tagállamok intézményrendszerének és felépítésének megfelelően.

A tagállamok emellett az ESZA-támogatás előkészítése, végrehajtása és monitorozása során biztosítják a
megfelelő területi szinten a szociális partnerek bevonását, valamint más érdekelt felek részvételét, és az
azokkal való kellő konzultációt.

■ Finanszírozás

Az új rendelet keretében az egyes operatív programok irányító hatóságai ösztönzik a szociális partnerek
megfelelő részvételét a 3. cikk alapján finanszírozott tevékenységekben.

Konkrétan, a „konvergencia” célkitűzés alapján az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni
kapacitásépítésre, többek között a képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális párbeszéd megerő-
sítésére, valamint a szociális partnerek által együttesen végzett, különösen a munkavállalóknak és a vállal-
kozásoknak a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevé-
kenységekre.

A Bizottság az ESZA-támogatással foglalkozó ad hoc csoportot hozott létre a szociális partnerek számára, ily
módon elősegítve az említett támogatás biztosítását és „monitorozását”. Az ad hoc csoport ülései a szociális
párbeszéd európai értelmezésének és a „szociális partnerek” meghatározásának tisztázása szempontjából
rendkívül hasznosnak bizonyultak. 

A „Szociális partnerek mint ESZA kedvezményezettek” című dokumentumot az ESZA Bizottság a bizottságok
hivatalos referenciadokumentumaként is jóváhagyta.

Az ESZSZ kérésére a Bizottság beleegyezését adta ahhoz, hogy a szociális partnerek számára biztosított
ESZA-támogatás a jövőben állandó pontként szerepeljen az ESZA Bizottság napirendjén.

Claude Denagtergal
ESZSZ
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A SZAKSZERVEZETI KONGRESSZUS (TUC) ÉS AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

A TUC az Egyesült Királyság összesen mintegy 6,5 millió tagot képviselő, 66 tagszakszervezetet tömörítő szak-
szervezeti központja.

Az ESZA fontos munkaerő-piaci eszköz, és az Egyesült Királyságon belül tevékenységének két fontos területe
különíthető el:

■ Az emberek munkaerőpiacra juttatása
■ Alkalmazkodóképes és megfelelően képzett munkaerő létrehozása

Az alábbiakban e két területre bontva próbáljuk meg összefoglalni a TUC és a tagszakszervezetek tapasztalatait.

Szakszervezeti tapasztalatok: munkaerőpiacra jutás

Az Egyesült Királyságban az új munkáspárti kormány először az úgynevezett “New Deal” bevezetésével
próbálta támogatni a fiatal és a tartós munkanélkülieket. Az ezt követő években a New Deal a munkapiacról
kiszoruló más csoportokra, köztük a gyermekeiket egyedül nevelő szülőre, és a fogyatékos munkavállalókra is
kiterjesztésre került. 

A New Deal akkor éri el a legnagyobb sikert, ha elismeri, hogy az emberek többféle akadállyal szembesülnek,
és az ESZA rendkívül hasznosnak bizonyult a szakszervezetek által támogatott rugalmasabb és újító megkö-
zelítések tesztelésének finanszírozása terén, melyek elsősorban abban voltak a New Deal segítségére, hogy
tevékenységét a büntetés helyett inkább a segítségnyújtásra összpontosítsa.

A 2002-ben Manchesterben megrendezett Commonwealth Games előkészületei során az ESZA a játékok
lebonyolításában részt vevő önkéntesek toborzása céljából indított nagyszabású programot támogatott. A
program kiváló lehetőségeket és képzést biztosított a munkanélküliek és a fogyatékos csoportok számára. A
szakszervezetek támogatásának és részvételének köszönhetően a program tényleges lehetőségeket kínált, és
nem az olyan munkát próbálta helyettesíteni, amit egyébként fizetett személyzetnek kellett volna elvégezni.

Szakszervezeti tapasztalatok: a munkavállalók képzettsége és készségei

Az ESZA több olyan szakszervezeti irányítással megvalósuló kezdeményezést támogatott, melyek a különböző
ágazatok és területek átszervezése során kialakult jelentős létszámfölösleg problémájára igyekeztek választ
találni, míg az ESZA-finanszírozással végrehajtott igényelemzés, tanácsadás és testre szabott képzési progra-
mok új ágazatokban és munkahelyeken felhasználható szakképzettséget biztosítottak a munkavállalók
számára.

Itt említhetjük például az acélipar egészére kiterjedő országos projektet, amelyet – több más partner-
rel együttműködve – az ágazati szakszervezet és annak képzésért felelős szervezete irányított, vala-
mint az Egyesült Királyság egy adott régiójára összpontosuló kerámiaipart támogató projektet.

Az ESZA forrásai a tagok képzettségének és készségeinek javítását szolgáló, szakszervezeti irányítással tett
erőfeszítések támogatására kerültek felhasználásra. Toborzási és képzési programot dolgoztunk ki a „Union
Learning Reps” néven ismert szakszervezeti képviselők számára. Az ilyen szakszervezeti képviselők a munka-
vállalókkal kapcsolatot fenntartva igyekszenek – nem feltétlenül csak a munkához kapcsolódó – képzési lehe-
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tőségeket biztosítani. Ennek egyik módszere a munkahelyi képzőközpontok (Workplace Learning Centres)
támogatása, melyek a munkával kapcsolatos készségek javítása mellett más területeken is lehetőséget bizto-
sítanak a tanulásra és a személyes fejlődésre. 

Egyik legfontosabb szakszervezeti célkitűzésünk, hogy mindenki számára lehetőségeket biztosítsunk. Az ESZA
a múltban és az Equal program utolsó stádiumában is segítséget nyújtott a szakszervezetek számára a „Skills
for Life” [Életre szóló készségek] előmozdításában. A szöveges anyagok és eszközök kifejlesztését az ESZA
források és az országos szintű finanszírozás is számos ponton támogatta.

A szakszervezetek és az ESZA: néhány tanulság

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy rendkívül fontos, hogy a munkát mindig egyértelmű szakszervezeti célkitű-
zésekkel kezdjük. A mi esetünkben itt említhetjük például a „union learning reps” szakszervezeti képviselői
feladatkör kialakítását, és a létszámfölösleg problémájára megoldást kereső szakszervezeti kezdeményezése-
ket. A következő lépés számunkra az volt, hogy megpróbáljunk megfelelő forrásokat találni munkánk támoga-
tásához. Ezt a támogatást bizonyos esetekben az ESZA, más esetekben pedig hazai programok biztosították,
és volt, mikor a munkáltatókkal folytatott egyeztetés útján sikerült biztosítani a szükséges beruházást.

Sikerünket fokozta, ha célunkat partnerekkel együttműködve próbáltuk elérni. A saját munkahelyi képviselőink
és tisztviselőink számára a helyi továbbképző intézetekkel és az önkéntes szektor szervezeteivel (pl. Workers
Education Association) együttműködésben biztosított képzések terén hosszú hagyományra tekintünk vissza.
Union learning reps képzési programunkat erre a partnerkapcsolatra alapozva dolgoztuk ki. 

Rendkívül fontos továbbá az ESZA által finanszírozott projektek gondos kezelése és irányítása, nemcsak azért,
hogy biztosíthassuk a teljes feddhetetlenséget, de azért is, hogy mi magunk is ellenőrizni tudjuk, hogy a forrá-
sokat okosan használjuk-e fel.

Megtanultuk azt is, hogy mennyire fontos, hogy a projektekbe értékelési stratégiát is beépítsünk, ily módon
biztosítva, hogy valóban sikerüljön megvalósítani célkitűzéseinket.

További információ

TUC weblap: www.tuc.org.uk
ESZA az Egyesült Királyságban:  www.esf.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-mail: amanning@tuc.org.uk

Alan Manning
TUC
UK
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AZ ESZA ÉS A PARTNERSÉGBEN VÉGZETT MUNKA ÉRTÉKE

Szeretnék először röviden bemutatkozni: Korábban szociális munkás voltam és csaknem 20 éve dolgozom a
Svéd Szakmai Egyesületek Szövetségénél (SACO). Az ESZA-val Svédország uniós csatlakozása óta, vagyis ma
már több mint 10 éve állok kapcsolatban. Az ESZA Bizottságon belül több éve EU-szinten képviselem a svéd
szakszervezeteket. Az ESZA programokat nyomon követő svéd monitoring bizottságok tagja vagyok, és
maradok. Az ESZA szervezetén belül számos végrehajtó bizottságnak és munkacsoportnak is tagja voltam. 

Az alábbiakban néhány fontos tanulságot szeretnék megosztani mindenekelőtt az új tagállamok képviselőivel:

Európaivá válás
A kohéziós politika és az ESZA, akárcsak a Nokia – legalábbis reklámja szerint – „összeköti az embereket”. Az
ESZA programok keretében indított projektek nemcsak Európa, de önmagunk jobb megismerésére is lehető-
séget adnak. 

Semmiképpen sem engedhető meg, hogy kizárólag a pénzügyi támogatás elnyerése érdekében kerüljenek
kidolgozásra az ESZA finanszírozására számot tartó programok. Ez elvesztegetett időt, pénzt és energiát
jelentene. Fontos, hogy az alap forrásainak felhasználásakor mindenki, minden szinten pontosan ismerje és
elfogadja az ESZA céljait. 

A partnerségek kivételes jelentősége
Az ESZA rendelet ma már konkrétan kihangsúlyozza a kormány és a szociális partnerek – főleg szakszerveze-
tek és munkáltatói szervezetek – közötti partnerségek jelentőségét. És e „win-win” (mindenki számára
előnyös) megközelítés mögött igen jó okok húzódnak meg. Az ESZA forrásaiból származó beruházások semmi-
képpen sem vezetnek jó és hatékony eredményre, ha a munkaerőpiac és a munka világának különböző
szereplői nincsenek felkészülve a gyakorlati munkára, és a különböző célkitűzések és politikák megvalósítá-
sára és utókövetésére. A dolog lényege, hogy a munka a munkahelyen kerül elvégzésre. És hogyan érhető el
a munkahely a munkáltatói és a munkavállalói szervezetek együttműködése nélkül? 

A dolog kulcsa a hozzáadott érték
A hozzáadott érték egy rendkívül komplex fogalom, éppen ezért fontos, hogy pontosan tudjuk, mit jelent, és
kinek az előnyére szolgál. A fenti kérdéseket mindenképpen hasznos lehet megvitatni partnerségek létreho-
zásakor. Az ilyen kérdésekre persze nem létezik szabványválasz. Számomra egyértelművé vált, hogy a hozzá-
adott érték egyik formája az, hogy az ember másokkal együttműködve olyan eredményeket ér el, melyeket
egymaga képtelen lett volna elérni. Így magát a partnerséget és a munkafolyamatot is hozzáadott értéknek
kell tekinteni.

Nem égi adomány
Az ESZA forrásaiból biztosított pénzügyi támogatást más „uniós pénzekhez” hasonlóan sokan kezelik úgy,
mint egy „ingyen ebédet”. Mindenkit biztosíthatok azonban arról, hogy itt szó sincs „ingyen ebédről”. Magától
értetődik, hogy az ESZA projektek a kedvezményezettek előnyére kell hogy váljanak, fontos azonban az is,
hogy megfelelően illeszkedjenek az európai mintába, ami persze korlátozza a biztosított támogatás felhaszná-
lásának lehetőségeit. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy – mivel ismeri a helyi igényeket – jobb módot is találhat
a kapott pénz kezelésére, de akkor se próbálkozzon ilyesmivel! Sok újító ötlete lehet, fontos azonban, hogy
mindez az ESZA rendelet és az operatív programok határain belül maradjon. Ez pedig nemcsak a Bizottság
kedvéért van így. Hosszú távon az Ön és a programok szempontjából is ugyanolyan fontos. A dolog másik
„lényege”, hogy mindenképpen védenünk kell az Unió jó hírnevét. 

A problémamegoldást szolgáló partnerségek
Egy partnerségen belül természetesen fontos, hogy minden partnernek jó oka legyen a részvételre. E részvé-
telt azonban egyetlen partner sem tekintheti arra szolgáló lehetőségnek, hogy megpróbáljon minél nagyobb
szeletet kihasítani a tortából. A partnerség célja az ötletek megosztása arról, hogy hogyan is készüljön el a
képzeletbeli torta. Ha tényleg nem ért egyet az elosztás módjával, ezt érdemes a partnerségen kívül megvi-
tatni, különösen akkor, ha szeretné továbbfolytatni az együttműködést. A partnerség lényege így elsősorban
az, hogy megtalálja a módot a problémák megoldására, és arra, hogy hogyan készüljön olyan torta, amiből
mindenki jóllakhat. 
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Más EU politikákhoz fűződő kapcsolat
Az ESZA keretében végzett munka egyértelműen köthető a lisszaboni stratégiához, a szociális napirendhez és
az európai növekedést és jólétet szolgáló egyéb politikákhoz. Az ESZA forrásaiból származó beruházások e
politikák tagállamokon belüli megvalósítását célozzák. A politikaformálók azonban gyakran csak kevéssé
ismerik az ESZA-t. A kollégákkal és/vagy más szervezetek hasonló funkciójú tagjaival folytatott megbeszélé-
sek során nagy segítség lehet például a lisszaboni stratégia általános ismerete. Így másokat is sokkal
könnyebben meggyőzhet az ESZA és az Ön által végzett munka értékéről.

A különböző szintek közötti kommunikáció
A bosszúság és a hibák gyakori forrása az „egymásra mutogatás”. Próbálja ezt kerülni, hiszen semmit nem
nyer vele. Magától értetődik, hogy az EU-szintű szereplők nem láthatnak rá ugyanúgy a dolgokra, és nem
rendelkezhetnek ugyanolyan ismeretekkel, mint például a helyi szereplők, ami persze fordított irányban is igaz.
Ahelyett azonban, hogy emiatt „otthon morgolódunk”, sokkal okosabb, ha kezünket nyújtjuk más szintek (vagy
más tagállamok) szereplői felé, és megpróbálunk együttműködni velük. 

Vállaljon aktív szerepet – de ne akarjon mindenbe beleszólni
Mivel a partnerségek viszonylag új munkamódszert képviselnek, fontos, hogy partnerségen belüli szerepét
bizonyos határok között alakítsa ki, anélkül, hogy túlzottan akadályoznák a helyes és helytelen fogalmával
kapcsolatos korábbi hagyományok. Ez azonban nem mindig egyszerű, és mindenképpen fontos, hogy körülte-
kintően járjon el. Feltétlenül érdemes minden esetben egyértelműen elkülöníteni az irányító hatóság és a
szociális partnerek szerepét. A partnerség létrehozásának egyik legfontosabb aspektusa a feladatokkal és
felelősségekkel kapcsolatos megállapodás; minden kétséget kizáróan tisztázni kell, hogy ki miért felel. 

Az ESZA legyen része „otthon” végzett munkájának is
Az ESZA komplexitása és szigorú követelményei miatt rendkívül nehéz lehet „otthon” is felkelteni a figyelmet
az ESZA-val kapcsolatos munkára. Az ebben részt vevő szakszervezeti képviselők munkája emellett gyakran
rendkívül időigényes. Éppen ezért különösen fontos, hogy az alábbiakra is megpróbáljon időt fordítani:
■ gondoskodjon arról, hogy az ESZA keretében végzett munkát a vállalatvezetés is támogassa
■ kerülje az "otthonról" kapott, hatáskörét korlátozó mandátumokat. Az ESZA keretében végzett munka folya-

mat-központú tevékenység. 
■ jelentsen vissza, és gondoskodjon arról, hogy munkáltatója és munkatársai is tudjanak arról, hogy mennyire

hasznos munkát végez
■ ne feledkezzen meg a hálózatépítésről, és próbáljon minél több örömet lelni munkájában! 

Charlotta KRAFFT
SACO
Svédország
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A SZOCIÁLIS PARTNEREK RÉSZVÉTELE AZ EU ALAPOK
„PROGRAMOZÁSÁBAN”: AZ OLASZ TAPASZTALAT

A partnerség az európai kohéziós politika egyik alapelve. E kontextusban az olasz szociális partnerek a 2000-
2006-os időszakban fontos szerepet játszottak az EU alapok „programozásában”. Ez a szerep az 1. célkitűzés
és a 3. célkitűzés régióiban eltérő volt. 

A kevésbé fejlett (dél-olaszországi) régiókban (az 1. célkitűzés régiói) a szociális partnerek tanácsadó szere-
pet töltöttek be. Jogkörük a tájékoztatásra és a konzultációra terjedt ki. A folyamat kezdetekor tanúsított aktív
részvételüket az Európai Bizottság rendkívül nagyra értékelte. Technikai szinten a szociális partnerek a
nemzeti és regionális szinten működő monitoring bizottságok munkájában vettek részt. Politikai szinten a
Partnerségi Fórum munkájában is részt vállaltak, ahol – évente egyszer – az EU támogatás rendeltetésével
kapcsolatos fő kérdések kerültek megvitatásra a szakszervezetek, a munkáltatói szövetségek és az állami
intézmények között. A szociális partnerek képviselői a nemzeti „technikai segítségnyújtási” operatív progra-
mon keresztül is segítséget nyújtottak. Az EU finanszírozással megvalósuló program során a szociális partne-
rek a közhatóságokkal együttműködve döntöttek arról, hogy milyen támogatást kapjanak a monitoring bizott-
ságokban részt vevő szakszervezeti képviselők és munkáltatók. Az intézkedés keretében biztosított támoga-
tás részét alkotta például a képzés, a projektek tervezése során nyújtott segítség és a kiegészítő tájékozta-
tás. A szociális és gazdasági partnerséget emellett külön weblap is támogatta.

A 3. célkitűzés régióiban (képzési és foglalkoztatási intézkedések Közép- és Észak-Olaszországban) a szociá-
lis partnerek a 2000-2006-os időszakban fontosabb szerepet játszottak, mint az 1. célkitűzés régióiban. A
monitoring bizottságok munkájában ugyanolyan részvételi és szavazati joggal vettek részt, mint a bizottság
más tagjai. A szociális partnerek monitoring bizottságokban részt vevő képviselőit dokumentációt, képzést és
a projektekkel kapcsolatos segítségnyújtást biztosító online kommunikációs projekt (Scift Aid) támogatta. Az
olasz szakszervezetek a 2000-2006-os időszakban a 3. célkitűzés régióiban jelentős sikert értek el: az Európai
Szociális Alap forrásaiból származó pénzügyi támogatás nagy része az aktív foglalkoztatáspolitika és az egész
életen át tartó tanulás támogatására került felhasználásra.

A szociális partnerek 2000-2006-os időszak alatti részvételét áttekintve az 1. és a 3. célkitűzés régióira vonat-
kozóan is kiemelhetünk néhány erős és gyenge pontot. Az erősségek között három fő aspektust említhetünk.
Az első, hogy az előző időszakokkal összehasonlítva a szociális partnerek a 2000-2006-os programozási
időszak során fokozottabban bevonásra kerültek. A második, hogy – különösen az EU alapok programozási
időszakának kezdetén – aktív szerepet játszottak. A harmadik pedig, hogy a nemzeti és helyi közhatóságok-
kal folytatott viták megerősítették a szociális párbeszédet. A gyenge pontok között szintén három aspektust
emelhetünk ki. Az első, hogy az olasz közigazgatási szervek számos esetben csak formális szerepet szántak
a szociális partnereknek. A második, hogy az EU alapok programozásával kapcsolatos vita gyakran csak a
szociális partnerek monitoring bizottságokban részt vevő képviselőire korlátozódott. A harmadik pedig, hogy
még mindig hiányzik a megfelelő elemzés az EU alapok foglalkoztatásra és munkaszervezésre gyakorolt hatá-
sára vonatkozóan.

A fent említett erősségeket és gyengeségeket szem előtt tartva, fontos, hogy levonjuk a tanulságokat az EU
alapok 2007-2013-as programozási időszakára vonatkozóan. Az új „Konvergencia” célkitűzés (a korábbi 1.
célkitűzés) egyértelműen arra ösztönzi a szociális partnereket, hogy vállaljanak aktív részt a kapacitásépítő
tevékenységekben, és hogy kezdeményezzenek együttes tevékenységeket az olyan politikai területeken, ahol
meghatározó szerepet játszanak (pl. egész életen át tartó tanulás, a munkaszervezés modernizálása és a
szerkezetátalakításból eredő problémák leküzdése). Az új Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
célkitűzés keretében pedig a szakszervezeteknek nagyobb hangsúlyt kell fektetni az EU alapok munkahelyek
minőségére és mennyiségére gyakorolt hatásának értékelését célzó eszközökre. 

Ornella Cilona
CGIL,
Olaszország
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A SPANYOL TAPASZTALAT (1)

Téma-alapú fókuszterületek

Az operatív programok öt téma-alapú fókuszterületre kerültek lebontásra:

1. A foglalkoztatás és a szakképzés (a munkanélküliek szakképzése) előmozdítását szolgáló intézkedések. 
(1. és 3. célkitűzés).

2. A folyamatos képzés és az üzleti készségek erősítése terén tett intézkedések. (1. és 3. célkitűzés).
3. A szakképzési rendszer felépítése. (1. és 3. célkitűzés).
4. A spanyol kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer. (1. célkitűzés)
5. A megkülönböztetés leküzdése. (1. és 3. célkitűzés). Transzverzális

A Spanyolország által alkalmazott programozási struktúra

■ Az operatív programok két széles csoportja a hatáskörök kormány és autonóm közösségek közötti megosz-
tásából adódóan

■ Az ESZA által tervezett intézkedések az alábbiak szerint oszlanak meg:

• Az autonóm kormányok ESZA rendeletben prioritásként kiemelt öt területre kiterjedő intézkedéseit magukban
foglaló regionális programok. 

• Az intézkedések területeihez kapcsolódó, horizontális szerkezetű, és a kormány és egyéb országos ügynök-
ségek nemzeti szintű intézkedéseit kombináló, többrégiós programok.

Struktúra

I. téma. A munkanélküliek

1. intézkedés – a munkaerőpiacra való visszajutást segítő lehetőségek biztosítása

■ Szakképzés (a munkanélküliek számára)
■ Nemzeti Képzési és Integrációs Terv (FIP terv) – 631/1993 (05.03) sz. Királyi Rendelet

Leírás:
Ingyenes szakképzés biztosítása mindazok számára, akik munkaerőpiacra jutásuk érdekében szeretnének
képzés illetve át- vagy továbbképzés útján szakmai végzettséget szerezni.

Mindezt olyan folyamatban lévő tanulmányok egészítik ki, melyek célja, hogy felkutassák a feltörekvő vagy
bővülő ágazatokon és szakmákon belül jelentkező foglalkoztatási lehetőségeket, folyamatosan szem előtt
tartva a szakmai ismeretek fejlődését, és az ebből adódó képzési igényeket.

Célcsoportok:

A fenti intézkedésekhez mindenekelőtt az alábbi csoportok számára biztosított a hozzáférés:
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a) Munkanélküli segélyben vagy juttatásban részesülő munkanélküliek.
b) A 25 évnél idősebb munkanélküliek, különösen azok, akik több mint egy éve munkanélküliként vannak

bejegyezve.
c) A 25 évnél fiatalabb, és munkájukat legalább hat hónapos munkaviszony után elvesztő munkanélküliek.
d) Specifikus integrációs nehézségekkel küzdő munkanélküliek.

A nők jobb munkaerő-piaci integrálódásának biztosítása érdekében a FIP terv a nők képzési programokban
való 60%-os részvételét tűzte ki célul.

2. intézkedés: A tartós munkanélküliség leküzdése a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci reinte-
grációját célzó intézkedések útján

■ Munkaműhelyek
Az ilyen műhelyek a foglalkoztatás új forrásaihoz kapcsolódó közhasznú munkában vagy szolgáltatásokban
való részvétel útján igyekszenek növelni a 25 évet betöltött munkanélküliek foglalkoztathatóságát.

Leírás:
A műhelyek a munkában töltött időszakok közötti rövid tanfolyamokon biztosítják a betöltendő munka-
körhöz szükséges képzést a résztvevők számára. 
Célcsoportok
25. életévüket betöltött munkanélküliek, különös figyelmet fordítva a tartós munkanélküliekre, a 45
évnél idősebb személyekre, a nőkre és a fogyatékkal élőkre.

2. téma. A foglalkoztatott dolgozók

Országos folyamatos képzési alrendszer
• Alapját a folyamatos képzésre vonatkozóan a szociális partnerek között létrejött (kétoldalú), illetve a szoci-

ális partnerek és a kormány között létrejött (tripartit) megállapodások alkotják. Az említett megállapodások
négyévente kerülnek megújításra.

• A munkavállalók folyamatos képzésének fontos célja a munkaszervezés hatékonyságának növelése. 
• A cél a termelési folyamatok során szükségessé váló változások előrejelzése, ezzel egyidejűleg egyre

nagyobb figyelmet fordítva a környezetvédelmi kérdésekre. 
• A rendszer különös figyelmet fordít a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k)

Célcsoport: Foglalkoztatott dolgozók.

A fent említett megállapodás kontextusában a folyamatos képzés fogalma az alábbiak szerint kerül megha-
tározásra:

a) A vállalatok, a dolgozók vagy az őket képviselő szervezetek számára szervezett, a foglalkoztatott dolgozók
készségeinek és képzettségének fejlesztését, illetve át- és továbbképzését szolgáló képzési intézkedések.
Az ilyen intézkedések formájukat tekintve igényt kielégítő, kínálatbővítő és ágazatközi képzési programok-
ként valósulhatnak meg.

b) Az új képzési igények feltárásához, és a képzés során alkalmazható új eszközök és módszerek kifejlesz
téséhez hozzájáruló, kiegészítő és kísérő képzési intézkedések.

c)A dolgozók képzettségének javítására lehetőséget biztosító személyes tanulmányi szabadság. 

A folyamatos képzés az alábbi feladatokat látja el: 

• A szakmák és bizonyos munkakörök változó követelményeihez a készségek és képzettségek javítása útján
történő folyamatos alkalmazkodás biztosítása, ami a vállalatok és dolgozóik számára egyaránt rendkívül
fontos. 

• A társadalmi előrehaladás lehetőségeinek biztosítása, ami számos dolgozó esetében hozzájárulhat ahhoz,
ne ’ragadjon le’ megszerzett szakképzettségénél.

• Az egységes piac kialakításának lehetséges negatív következményeit előrejelző, és a gazdasági és techno-
lógiai szerkezetátalakításon áteső ágazatok és vállalatok nehézségeinek leküzdését elősegítő, megelőző
funkció.
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3. téma: A szakképzési rendszer felépítése

Alapfokú/szabályozott szakképzés

Az általános nem-egyetemi rendszer által biztosított oktatás az alábbi szintekre, fokozatokra és ciklusokra
bontható:

■ Óvodai oktatás.
■ Általános iskolai oktatás.
■ Az alábbi fokozatokat magában foglaló középfokú oktatás:

- Kötelező középfokú oktatás.
- Szociális garanciaprogramok
- Specifikus szakképzés.
- Bachillerato (érettségi bizonyítvány)

■ Középiskola utáni, nem-egyetemi képzés
- Felső szintű specifikus szakképzés.

A szakképesítések és a szakképzés országos rendszerének létrehozása

A Képesítések Országos Intézete (INCUAL) az alábbi céllal jött létre:
■ A képesítések és az azokhoz kapcsolódó képzések országos jegyzékének kidolgozása a szociális partne-

rekkel együttműködésben. Ez alapvető fontosságú a kollektív alku útján létrehozott szakképző struktúrák-
kal kialakított megfelelő kapcsolatok megteremtéséhez, és a különböző szakképzési alrendszerek, köztük
az alapfokú képzési rendszer integrálásához. 

■ Ez a jegyzék általános referenciakeretet biztosít a szakképesítések elismeréséhez, függetlenül attól, hogy
formális, non-formális vagy informális úton szerzett képesítésről van-e szó.

Az INCUAL feladatai a 375/1999 számú Királyi Rendelet 2. cikkében kerültek rögzítésre. Az alábbi feladato-
kat érdemes külön is kiemelni:

■ A képesítések országos rendszerének létrehozása és fenntartása.
■ A szakmai készségek és ismeretek elismerését célzó rendszer biztosítása.
■ A szakképzés három alrendszere vonatkozásában alkalmazott megfelelőségi, elismerési és ekvivalencia

rendszer szabályozásához szükséges intézkedések megtétele, a munkahelyi tapasztalatra is kiterjedően.
■ A szakmák, munkahelyek és profilok vonatkozásában a munkaerőpiacon jelentkező kínálat és kereslet

alakulásával kapcsolatos információk biztosítása, figyelembe véve – egyebek között – a kollektív alku útján
létrejött szakmai osztályozási rendszereket.

■ Az autonóm közösségek ügynökségei vagy intézetei, illetve a szociális partnerek általi együttes felelős-
ségvállalást biztosító folyamat beindítása a szakképesítések jegyzékének meghatározását, és az ágazati
igények aktualizálását illetően egyaránt.

■ Az Általános Szakképzési Tanács nevében kidolgozott szakképzési tevékenységek, köztük  jelentések, tanul-
mányok, összehasonlító elemzések, dokumentumok és bibliográfiák összeállítása és tudományos szemi-
náriumok szervezése országos és közösségi szinten egyaránt. 

A képesítések országos rendszere

Az SNCP (szakképesítések országos rendszere) három részből épül fel:
1) Az állami szakképesítési jegyzék.
2) A (CIM néven ismert) integrált moduláris képzési jegyzék 
3) A szakmai készségek és ismeretek elismerését biztosító rendszer. 

1) Az állami szakképesítési jegyzék 
Ez a jegyzék a szakképzés és az azon belül működő alrendszerek általános referenciakeretét biztosítva
garantálja, hogy a képzés terén tett intézkedések összhangban maradjanak a termelési folyamatok és a
munkaerőpiac jelenlegi (és előrelátható) képesítési igényeivel, ideértve a különböző autonóm közösségek-
ben, az Európai Unió más tagállamaiban és az ipari gazdaságokban jelentkező képesítési igényeket. 
A jegyzék nevében foglalt ’állami” utalás azt is mindenképpen szükségessé teszi, hogy felépítése az egész
munkaerőpiac védelmének és támogatásának elvén alapuljon.
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2) A (CIM néven ismert) integrált moduláris képzési jegyzék 
Az állami szakképesítési jegyzékkel együtt ugyancsak fontos eszköz a szakképzés három alrendszere (alap-
fokú/szabályozott képzés, szakképzés és folyamatos képzés) által biztosított képzési kínálat összefogla-
lásához. 
Az aktív – foglalkoztatott vagy munkanélküli – illetve az iskoláskorú lakosság igényei szerinti modulok alapján
összeállított CIM képzéseit a szakképző központok hálózata biztosítja majd.

3) A szakmai készségek és ismeretek elismerését biztosító rendszer 
A rendszernek az alábbiakat kell biztosítania:
Az emberek készségeinek, ismereteinek és képesítésének értékelése, elismerése és tanúsítása, függetle-
nül attól, hogy azt hogyan szerezték meg, ideértve a non-formális csatornákat is, és ezzel egyidejűleg a
tanúsítás értékének növelése ily módon mindenki számára elősegítve a munkahelyi előmenetelt, és az
egész életen át tartó tanulás lehetőségeit.

Az országos képesítési rendszer kidolgozása

A folyamat hat szakaszra oszlik:

1) Az adatok előkészítése és a munkacsoport képzése. A szociális partnerek részvételével.
2) A képesítés meghatározása. A szociális partnerek részvételével.
3) A kapcsolódó képzés meghatározása. A szociális partnerek részvételével.
4) Külső felülvizsgálat. A szociális partnerek részvételével. 
5) A képesítés egyeztetése az Általános Szakképzési Tanáccsal. Tripartit szervezet.
6) A képesítés egyeztetése az Oktatási Intézmények Országos Tanácsával (melyen belül a szociális part-

nerek is képviselve vannak) és a vonatkozó szakminisztériumokkal

1) Az adatok előkészítése és a munkacsoport képzése
Meghatározza a vizsgálat tárgyát képező munka kategóriáját, és azonosítja és elemzi az adott munkaterüle-
ten elérhető képesítéseket.
E folyamatban az UGT is részt vesz, és javaslatokat terjeszt elő a munkacsoportok szakértőire vonatkozóan,
akik technikai profiljuk, és nem képviseleti kritériumok alapján kerülnek kiválasztásra. A szelekciót a
kormány végzi.

2) A képesítés meghatározása
A képesítés általános megfogalmazása és a specifikus kompetencia egységek meghatározása. Ez
szorosan kapcsolódik az e képesítéssel rendelkező dolgozó által végzett feladatokhoz. Ugyanakkor
felsorolja az adott képesítéshez kapcsolódó állásokat és feladatköröket.

3) A kapcsolódó képzés meghatározása
A képzés relevanciájának biztosítása, bizonyos esetekben szem el_tt tartva a mobilitást biztosító képzési
kreditekkel kapcsolatos követelményeket, különös tekintettel a „szabályozott szakmákra”.

('szabályozott szakma': olyan szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja, amely gyakor-
lásának megkezdése, gyakorlása vagy gyakorlásának valamelyik módja közvetlenül vagy közvetve, meghatáro-
zott szakmai képesítéssel való rendelkezéshez kötött törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések
alapján. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képe-
sítések elismerésér_l.) 

4) Kontrola zewnętrzna

A szempontok két fő csoportja:

1) A képesítés meghatározásával, a képesítéssel rendelkezők feladataival, a kollektív alku során szerzett
információknak való megfeleléssel és a képesítés megszerzéséhez szükséges időtartam meghatáro-
zásával kapcsolatos szempontok.
2) Az egyes képesítéseket rögzítő dokumentumban említett képzés megfelelőségével, és az azt körülíró
általános kompetenciák meghatározásával kapcsolatos szempontok.
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5) A képesítés meghatározásával kapcsolatos egyeztetés
A képesítésekkel kapcsolatos megbeszélések az Általános Szakképzési Tanáccsal.
Tripartit szervezet. A nem-egyetemi szakképzés tanácsadó szerve.

6) A képesítés egyeztetése az Oktatási Intézmények Országos Tanácsával (melyen belül a szociális
partnerek is képviselve vannak) és a vonatkozó szakminisztériumokkal

A képesítési és szakképzési jegyzék kidolgozása terén tett előrelépés

A jegyzék 26 munka/szakmai kategóriára oszlik.

Első kiadása a számítások szerint körülbelül 600 képesítést tartalmaz majd.
Jelenleg 223 szakképesítést tartalmaz, melyek az alábbi Királyi Rendeletek mellékleteiben kerültek
közzétételre:

• 295/2004 számú Királyi Rendelet (BOE március 9-i száma) – 97 képesítés
• 1087/2005 számú Királyi Rendelet (BOE 2005. október 5-i száma) – 65 képesítés
• 1228/2006 számú Királyi Rendelet (BOE 2007. január 3-i száma) – 61 képesítés

Jelenleg 112 képesítéssel kapcsolatban vannak folyamatban a tárgyalások. 
Összesen 495 képesítés került hivatalosan meghatározásra.

Luis Galiano
UGT-E
Spanyolország
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A SPANYOL TAPASZTALAT (2)

A foglalkoztatási szakképzés alrendszerét szabályozó 395/2007 számú Királyi Rendelet

[ 27 ]
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• Egész életen át tartó képzés

• Megfelelő tudás és tapasztalat biztosítása

• A vállalkozások termelékenységének és versenyképességének javítása

• A foglalkoztathatóság növelése

• A készségek és ismeretek elismerésének biztosítása

A Királyi Rendelet az alábbiakat szabályozza:

• Az alrendszert alkotó különböző képzési kezdeményezések 

• Működtetés és finanszírozás

• Szervezeti felépítés és az intézményi részvétel struktúrája 

Az alrendszer magában foglal minden olyan eszközt és
intézkedést, melyek célja, hogy a foglalkoztatott dolgozók és a
munkanélkü liek számára egyaránt igényeiket kielégítő képzési
lehetőségeket biztosítson, ezzel egyidejűleg hozzájárulva a
tudásalapú gazdaság fejlődéséhez
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Kereslet teremtése

Kínálat teremtése

Munkához kötődő képzés

- Nők
- Fogyatékkal élők

- Terrorizmus és nemi alapú erőszak  
áldozatai vagy annak kitett személyek

- 45 évnél idősebb személyek

- Fiatalok
- Tartós munkanélküliek

- Társadalmi kirekesztés veszélyének
kitett emberek

- KKV-k dolgozói 
- Alacsonyan képzett dolgozók
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A szakmai készségek és ismeretek hivatalos elismerése útján lehetővé teszik,
hogy az adott személy egy bizonyos szakmához kötődő munkakört töltsön be

A jegyzékben foglalt szakmai készségek és ismeretek specifikus egységeire
vonatkoznak

A bizonyítvány egy vagy több kompetencia-egységre is kiterjedhet

A kompetencia-egység a szakmai kompetenciát igazoló bizonyítvány 
megszerzéséhez alkalmazott legkisebb, kumulálható egység
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Paco Moreno
CC.OO.
Spanyolország

Szakmai kompetenciákat igazoló bizonyítványok (folytatás)

A szakmai kompetenciákat igazoló bizonyítvány az adott képzés
valamennyi kompetencia egységére vonatkozó minden képzési modul 
sikeres elvégzését követően kerül kiállításra

A jegyzék egy vagy több képzési moduljának sikeres elvégzése után
 részleges igazolás kerül kiállításra 

A jegyzékhez nem kötődő képzés esetén az alábbi dokumentumok kerülnek
kiállításra:

- A részvételt igazoló dokumentum
- A sikeresen elvégzett képzést igazoló bizonyítvány

A szakmai tapasztalathoz hasonlóan ez a képzés az előírásoknak megfelelően
a szakmai kompetenciák teljes vagy részleges igazolása útján ismerhető el
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FÜGGELÉK

• Főbb EU-vonatkozású szövegek ????

• L210 2006, 12-18 oldal - ESZA rendelet
• L291 2006, 11-22 oldal – A kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai  iránymutatások
• L205 2005, 21-27 oldal - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

• Oktatási segédanyagok: Az ESZA projektek kidolgozását és megvalósítását

oktató tanfolyam ???

• Hasznos weblapok ???
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1081/2006/EK RENDELETE

(2006. július 5.)

az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 148. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó álta-
lános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006.
július 11-i 1083/2006/EK rendelet (4) meghatározza
a strukturális alapok és a Kohéziós Alap működésének
keretét, és megállapítja különösen a partnerségre, progra-
mozásra, értékelésre és végrehajtásra vonatkozó cél-
kitűzéseket, elveket és szabályokat. Ezért meg kell hatá-
rozni az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA)
feladatkörét a Szerződés 146. cikke alapján előírt
feladatok vonatkozásában, valamint – a Szerződés
125. cikke alapján – a tagállamok és a Közösség által az
összehangolt foglalkoztatási stratégia kidolgozása érde-
kében végzett munka összefüggésében.

(2) Meg kell állapítani azokat a konkrét rendelkezéseket,
amelyek az ESZA által az 1083/2006/EK rendeletben
szereplő célkitűzések alapján finanszírozható tevékeny-
ségi típusokra vonatkoznak.

(3) Az ESZA-nak – a Szerződés 146. cikke által az ESZA-ra
és a Szerződés 159. cikke által a strukturális alapokra
ruházott feladatok keretében, valamint az 1083/2006/EK
rendelet rendelkezéseivel összhangban – erősítenie kell
a gazdasági és társadalmi kohéziót a foglalkoztatási
lehetőségek javítása révén.

(4) Az Unió bővítéséből és a gazdasági globalizáció jelensé-
géből eredő kihívásokra figyelemmel ez egyre fontosabbá
válik. Ebben az összefüggésben el kell ismerni az európai
szociális modell jelentőségét és korszerűsítésének fontos-
ságát.

(5) A Szerződés 99. és 128. cikkével összhangban, valamint
a növekedésről és foglalkoztatásról szóló lisszaboni stra-
tégia célkitűzéseinek felülvizsgálata céljából, a Tanács el-
fogadta az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatást és
a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat magában
foglaló integrált csomagot; az utóbbi foglalkoztatáspoli-
tikai célkitűzéseket, prioritásokat és számszerű célokat
tartalmaz. Ebben a tekintetben az Európai Tanács 2005.
március 22–23-i brüsszeli ülésén felszólított valamennyi
megfelelő nemzeti és közösségi forrás mobilizálására,
a kohéziós politikát is beleértve.

(6) Az EQUAL közösségi kezdeményezés új tanulságokkal
szolgált, különösen a helyi, regionális, nemzeti és
európai intézkedések kombinációja tekintetében. Ezeket
a tanulságokat be kell építeni az ESZA által nyújtott
támogatásba. Különös figyelmet kell fordítani
a célcsoportok részvételére, a migránsok – köztük
a menedékjogot kérők – beilleszkedésére; a szakpolitikai
kérdések meghatározására és azt követően azoknak
a szakpolitikákban történő általános érvényesítésére; az
innovációs és kísérleti technikákra; a transznacionális
együttműködést szolgáló módszertanokra; a mun-
kaerőpiac tekintetében marginalizálódott csoportok segí-
tésére; a szociális kérdéseknek a belső piacra gyakorolt
hatására, valamint a nem kormányzati szervezetek
projektjeihez való hozzáférésre és azok irányítására.

(7) Az ESZA-nak – az Európai Tanács 2000. március
23–24-i lisszaboni és 2001. június 15–16-i göteborgi
ülésén elfogadott célkitűzések és számszerű célok végre-
hajtásához való fokozottabb hozzájárulás érdekében –
azokat a tagállami szakpolitikákat kell támogatnia,
amelyek szoros összhangban állnak az európai foglalkoz-
tatási stratégia alapján megfogalmazott integrált irány-
mutatásokkal és ajánlásokkal, valamint a társadalmi be-
fogadással, a megkülönböztetésmentességgel, az
egyenlőség előmozdításával és az oktatással és képzéssel
kapcsolatos vonatkozó közösségi célkitűzésekkel.

(8) Az ESZA-nak kezelnie kell továbbá a Közösség aktív
népességének körében végbemenő demográfiai válto-
zások vonatkozó dimenzióit és következményeit, külö-
nösen az egész életen át tartó szakképzés révén.

(9) A változások jobb előrejelzése és kezelése, a gazdasági
növekedés, a nők és férfiak foglalkoztatási lehetősé-
geinek, a munka minőségének és termelékenységének
fokozása érdekében, a „regionális versenyképesség és
foglalkoztatás” célkitűzés, valamint a „konvergencia”
célkitűzés alapján az ESZA-támogatásnak különösen
a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképes-
ségének növelésére, a humántőke fejlesztésére, a mun-
kavállalás és a munkaerő-piaci részvétel javítására,
a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadá-
sának, a megkülönböztetés elleni küzdelemnek
a megerősítésére, a gazdaságilag inaktív személyeknek
a munkaerőpiacra való belépésének ösztönzésére, vala-
mint a reformpartnerség előmozdítására kell irányulnia.

2006.7.31.L 210/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL C 234., 2005.9.22., 27. o.
(2) HL C 164., 2005.7.5., 48. o.
(3) Az Európai Parlament 2005. július 6-i véleménye (a Hivatalos

Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2006. június 12-i közös
álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai
Parlament 2006. július 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem
tették közzé).

(4) Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.
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(10) Ezeken a prioritásokon kívül a legkevésbé fejlett
régiókban és tagállamokban a konvergencia célkitűzés
alapján, valamint a gazdasági növekedés, a nők és férfiak
foglalkoztatási lehetőségeinek, a munka minőségének és
termelékenységének fokozása érdekében bővíteni és javí-
tani kell a humántőke-beruházásokat, és javítani kell az
intézményi, a közigazgatási és az igazságügyi kapacitá-
sokat, különösen reformok előkészítése és végrehajtása,
valamint a közösségi vívmányok érvényesítése érde-
kében.

(11) Az említett prioritások körén belül az ESZA-beavatkozá-
sokat az egyes tagállamok sajátos kihívásainak kezelése
érdekében rugalmasan kell kiválasztani, és az ESZA által
finanszírozott kiemelt intézkedéstípusoknak rugalmas
mozgásteret kell biztosítaniuk a kihívások megválaszo-
lása érdekében.

(12) Az innovatív transznacionális és régióközi tevékenységek
ösztönzése olyan fontos vetület, amelyet be kell építeni
az ESZA tevékenységi körébe. A transznacionális és
régióközi fellépések vonatkozásában és az együtt-
működés támogatása érdekében a tagállamok az ilyen
fellépéseket horizontális megközelítés alkalmazásával
vagy külön prioritási tengely keretében programoz-
hatják.

(13) Biztosítani kell, hogy az ESZA tevékenysége össz-
hangban legyen az európai foglalkoztatási stratégiában
meghatározott szakpolitikákkal, valamint az ESZA-támo-
gatásokat a stratégiára vonatkozó iránymutatások és
ajánlások végrehajtására kell összpontosítani.

(14) Az ESZA által támogatott tevékenységek hatékony és
eredményes végrehajtása a felelősségteljes kormányzáson
és valamennyi releváns területi és társadalmi-gazdasági
szereplő, különösen pedig a szociális partnerek és más
érdekelt felek partnerségén múlik, ideértve a nemzeti,
regionális és helyi szintet is. A szociális partnerek
központi szerepet játszanak a változást szolgáló széles
körű partnerségben, és elkötelezettségük alapvető
jelentőségű a gazdasági és társadalmi kohéziónak
a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javítása révén
történő erősítésében. Ebben az összefüggésben, amikor
a munkáltatók és munkaadók együttesen hozzájárulnak
az ESZA tevékenységeinek pénzügyi támogatásához, ezt
a pénzügyi hozzájárulást – amely ugyan magánkiadás –
figyelembe kellene venni az ESZA társfinanszírozás
kiszámításakor.

(15) Az ESZA az európai foglalkoztatási stratégia szerinti
iránymutatásokkal és vonatkozó ajánlásokkal össz-
hangban támogat tevékenységeket. Az iránymutatások és
ajánlások változásai azonban kizárólag csak akkor
tennék szükségessé az operatív programok felülvizsgá-
latát, amikor valamely tagállam vagy a Bizottság vala-
mely tagállammal egyetértésben úgy ítéli meg, hogy az
operatív programnak figyelembe kell vennie jelentős
társadalmi-gazdasági változásokat, vagy az addiginál
nagyobb mértékben vagy más módon kell figyelembe
vennie a közösségi, nemzeti vagy regionális prioritások
jelentősebb változásait, vagy az értékelésekre figye-

lemmel vagy a végrehajtás során felmerült nehézségeket
követően.

(16) A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell,
hogy az ESZA által a konvergencia, valamint a regionális
versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzései alapján
finanszírozott prioritások végrehajtása hozzájáruljon
a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdításához és
az egyenlőtlenségek megszüntetéséhez; a nemek közötti
esélyegyenlőség horizontális szempontként való érvénye-
sítésére vonatkozó megközelítést a nők foglalkoztatásban
való fenntartható részvételét és érvényesülési lehetőségét
növelő konkrét intézkedéseknek kell kísérniük.

(17) Az ESZA-nak a technikai segítségnyújtást is támogatnia
kell, különös figyelemmel a tapasztalatok cseréjével és
a bevált gyakorlat átadásával megvalósuló kölcsönös
tanulás ösztönzésére, valamint az ESZA-nak a fog-
lalkoztatással és társadalmi befogadással kapcsolatos
közösségi szakpolitikai célkitűzésekhez és prioritásokhoz
való hozzájárulásának kihangsúlyozására.

(18) Az 1083/2006/EK rendelet előírja, hogy a kiadások
támogathatóságát nemzeti szinten kell meghatározni,
bizonyos kivételek mellett, amelyekre külön rendelkezé-
seket kell megállapítani. Az ESZA-ra vonatkozó kivéte-
lekre ezért külön rendelkezéseket kell megállapítani.

(19) Az egyértelműség érdekében az Európai Szociális
Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai
parlamenti és a tanácsi rendeletet (1) ezért hatályon kívül
kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet meghatározza az Európai Szociális Alap
(ESZA) feladatait, támogatási körét, a külön rendelkezéseket és
a támogatható kiadások típusait.

(2) Az ESZA-ra az 1083/2006/EK rendelet és e rendelet az
irányadó.

2. cikk

Feladatok

(1) Az ESZA a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése
vonatkozásában hozzájárul a Közösség prioritásaihoz
a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javítása, valamint
a magas szintű foglalkoztatás és több és jobb munkahely terem-
tésének ösztönzése révén. Az ESZA ezt a tagállamok azon szak-
politikáinak támogatásán keresztül valósítja meg, amelyek
a teljes foglalkoztatás elérésére, valamint a munka minőségének
és a termelékenység javítására, továbbá – többek között
a hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának javítása
révén – a társadalmi befogadás előmozdítására és
a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlen-
ségeinek csökkentésére irányulnak.

2006.7.31. L 210/13Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 213., 1999.8.13., 5. o.
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Az ESZA különösen azokat az intézkedéseket támogatja,
amelyek összhangban állnak az európai foglalkoztatási stratégia
értelmében elfogadott – a növekedésre és foglalkoztatásra
vonatkozó integrált iránymutatásokba beépített – iránymuta-
tások és az azokat kísérő ajánlások alapján hozott tagállami
intézkedésekkel.

(2) Az (1) bekezdésben említett feladatok végrehajtása során
az ESZA támogatja a társadalmi kohézió megerősítésének,
a termelékenység és versenyképesség javításának, valamint
a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés előmozdítá-
sának szükségességére vonatkozó közösségi prioritásokat. Ez
irányú tevékenysége során az ESZA figyelembe veszi az oktatás
és képzés, a gazdaságilag inaktív személyek munkaerő-piaci
részvételének növelésére, a társadalmi kirekesztés elleni küzde-
lemre – különösen a hátrányos helyzetű csoportok, például
fogyatékossággal élő emberek –, valamint a nők és férfiak
közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdí-
tására vonatkozó közösségi prioritásokat és célkitűzéseket.

3. cikk

A támogatások alkalmazási köre

(1) A „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség
és foglalkoztatás” célkitűzései keretében az ESZA
a tagállamokban az alábbi prioritások alapján támogat tevé-
kenységeket:

a) a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazko-
dóképességének növelése a gazdasági változásokra való jobb
felkészülés és azok pozitív kezelésének javítása céljából,
különösen az alábbiak előmozdítása révén:

i. az egész életen át tartó tanulás, valamint a vállalatok –
különösen a KKV-k – és a munkavállalók fokozott
humánerőforrás-beruházásai, rendszerek és stratégiák
fejlesztésével és megvalósításával, beleértve
a tanoncképzést, amelyek biztosítják a képzéshez való
jobb hozzáférést, különös tekintettel az alacsony
képzettségű és idősebb munkavállalók számára,
a képesítések és a kompetenciák fejlesztésével, az IKT, az
e-tanulás, környezetbarát technológiák és a vezetési isme-
retek és készségek terjesztésével, a vállalkozói szellem, az
innováció és a vállalkozásindítás ösztönzésével;

ii. innovatív és termelékenyebb munkaszervezeti formák –
beleértve a jobb munkahelyi egészségvédelmet és bizton-
ságot – kidolgozása és terjesztése, a szakképzettséggel és
szakmai készségekkel szemben támasztott jövőbeli köve-
telmények azonosítása, valamint – a vállalati és ágazati
szerkezetátalakítással összefüggésben – a munka-
vállalóknak nyújtott konkrét foglalkoztatási, képzési és
támogatási szolgáltatások kialakítása, beleértve az elbo-
csátás előtt álló munkavállalók elhelyezkedését segítő
szolgáltatásokat is;

b) az álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának és
tartós munkaerő-piaci jelenlétének javítása, a munka-
nélküliség – különösen a tartós és az ifjúsági munkanélkü-
liség – megelőzése, az időskori aktivitás és a munkában
eltöltött idő meghosszabbításának ösztönzése, valamint
a munkaerő-piaci részvétel fokozása különösen az alábbiak
előmozdítása révén:

i. a munkaerő-piaci intézmények, különösen a fog-
lalkoztatási szolgálatok és egyéb vonatkozó kezdemé-
nyezések korszerűsítése és megerősítése az Európai Unió
és a tagállamok teljes foglalkoztatottságra irányuló stra-
tégiáival összefüggésben;

ii. az igények korai meghatározását biztosító aktív és
megelőző intézkedések végrehajtása egyéni cselekvési
tervek és személyre szabott támogatás kíséretében,
például személyre szabott képzés, álláskeresés, az elbo-
csátás előtt álló munkavállalók elhelyezkedését segítő
szolgáltatás és mobilitás, önfoglalkoztatás és új vállalko-
zások létrehozása, beleértve a szövetkezeti vállalkozá-
sokat, a munkaerő-piaci részvételt ösztönző intézke-
dések, az idősebb munkavállalók hosszabb ideig történő
foglalkoztatására szolgáló rugalmas intézkedések, vala-
mint a munka és a magánélet összehangolására irányuló
intézkedések, mint a gyermekek és a hozzátartozók
gondozását biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés
megkönnyítése;

iii. az esélyegyenlőség szempontjainak horizontális szem-
pontként való érvényesítése és konkrét intézkedések
a nők munkavállalásának javítására és a foglalkoztatásban
való tartós részvételének és érvényesülési lehetőségeinek
növelésére, a munkaerőpiac nemek szerinti szegregáció-
jának csökkentésére, többek között a nemek közötti
bérkülönbség közvetlen és közvetett kiváltó okainak
kezelésével;

iv. konkrét intézkedések a migránsok foglalkoztatásban való
részvételének növelésére és ezáltal társadalmi integráci-
ójuk erősítésére és a munkavállalók földrajzi és foglalko-
zási mobilitásának és a határokon átnyúló munkaerő-
piacok integrációjának elősegítése, többek között
a tanácsadás, a nyelvi képzés, valamint a kompetenciák
és a megszerzett szakmai készségek elismerése révén;

c) a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának
erősítése a foglalkoztatásban való fenntartható integrációjuk
céljából és a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi
formája elleni küzdelem, különösen az alábbiak előmozdí-
tása révén:

i. a hátrányos helyzetű személyek, például a társadalomból
kirekesztettek, a korai iskolaelhagyók, a kisebbségek,
a fogyatékkal élő személyek, valamint a hozzátartozókat
gondozó személyek munkaerőpiacra való belépésének és
visszatérésének támogatása, valamint foglalkoztatható-
ságuk javítása, többek között a szociális gazdaság,
a szakmai oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés bizto-
sítása, valamint a foglalkoztatási esélyeket javító kísérő
intézkedések, megfelelő támogatások, közösségi és
gondozási szolgáltatások biztosításával;

ii. a munkahelyi sokszínűség elfogadása és a meg-
különböztetés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való
belépés és a munkaerőpiacon való érvényesülés során,
többek között a tudatosság erősítésén, a helyi közösségek
és vállalkozások bevonásán, valamint a helyi foglalkozta-
tási kezdeményezések előmozdításán keresztül;
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d) a humántőke fejlesztése, különösen az alábbiak előmozdí-
tása révén:

i. az oktatási és képzési rendszerek reformjainak kidolgo-
zása és bevezetése a foglalkoztathatóság fejlesztése érde-
kében, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó alapfokú
oktatás, szakmai oktatás és képzés kialakítása, valamint
az oktatószemélyzet szakmai készségeinek folyamatos
korszerűsítése az innováció és a tudásalapú társadalom
megvalósítása céljából;

ii. hálózatépítő tevékenységek a felsőoktatási intézmények,
kutató- és technológiai központok, valamint a vál-
lalkozások között;

e) a releváns transznacionális, nemzeti, regionális és helyi
szintű érdekelt felek – például szociális partnerek és nem
kormányzati szervezetek – hálózatba szerveződésén keresz-
tüli partnerségek, egyezmények és kezdeményezések
előmozdítása a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci integráció
területére vonatkozó reformokra való ösztönzés érdekében.

(2) A konvergencia célkitűzés keretében az ESZA az alábbi
prioritások alapján támogat tagállami tevékenységeket:

a) a humántőke-beruházások bővítése és javítása, különösen az
alábbiak előmozdítása révén:

i. az oktatási és képzési rendszerek reformjainak végrehaj-
tása, különösen a tudásalapú társadalom és az egész
életen át tartó tanulás igényeire való reagálóképesség
növelése céljából;

ii. a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban
és képzésben, többek között a korai iskolaelhagyás csök-
kenésének, a szakok és szakmák nemek szerinti elkülö-
nülésének csökkentése, továbbá a jobb minőségű alap-
és szakmai oktatásban és képzésben, valamint
a felsőoktatásban és felsőfokú képzésben való fokozott
részvétel megvalósítását célzó intézkedéseken keresztül;

iii. az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció
területén, elsősorban posztgraduális tanulmányokon és
kutatók képzésén keresztül;

b) a nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatási szervek és
közszolgálatok – valamint adott esetben a szociális part-
nerek és a nem kormányzati szervezetek – intézményi kapa-
citásának és hatékonyságának erősítése a reformok, a jobb
szabályozás és a felelősségteljes kormányzás érdekében,
főként gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, szociális, környe-
zetvédelmi és igazságszolgáltatási területen, különösen az
alábbiak előmozdítása révén:

i. a helyes szakpolitika- és programtervezés javítását szol-
gáló mechanizmusok, monitoring és értékelés, többek
között tanulmányok, statisztikák és szakértői tanácsadás,
valamint a tárcaközi koordináció és az érintett köz- és
magánjogi szervezetek közötti párbeszéd támogatásával;

ii. a szakpolitikák és a programok megvalósítását érintő
kapacitások erősítése, beleértve a jogalkalmazást
a releváns területeken, elsősorban folyamatos vezetői és
személyzeti képzésen, valamint a kulcsfontosságú szolgá-
latoknak, felügyelőségeknek és társadalmi-gazdasági
szereplőknek nyújtott specifikus támogatáson keresztül,
beleértve a szociális és környezetvédelmi partnereket,
a releváns nem kormányzati szervezeteket és
a reprezentatív szakmai szervezeteket is.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett prioritásokon belül
a tagállamok az egyedi kihívásaik kezelésére legmegfelelőbbekre
összpontosíthatnak.

(4) Az ESZA támogathatja az e rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott tevékenységeket a Kohéziós
Alapból támogatásra vagy átmeneti támogatásra jogosult tagál-
lamok területén, az 1083/2006/EK rendelet 5. cikkének
(2) bekezdésében, illetőleg 8. cikkének (3) bekezdésében megha-
tározottaknak megfelelően.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett célkitűzések és priori-
tások megvalósítása során az ESZA támogatja az innovatív
tevékenységek ösztönzését és intézményesülését a tag-
államokban.

(6) Az ESZA emellett támogatja a transznacionális és
a régióközi együttműködés keretében végzett tevékenységeket,
különösen az információk, tapasztalatok, eredmények és
a bevált gyakorlat megosztásán, továbbá kiegészítő módszerek
és összehangolt vagy együttes fellépés kialakításán keresztül.

(7) Az 1083/2006/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdésétől
eltérve, az e cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában emlí-
tett, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006.
július 5-i 1080/2006/EK rendelet (1) hatálya alá tartozó társa-
dalmi befogadás prioritás alapján hozott intézkedések finanszí-
rozása az adott prioritási tengely 15 %-áig terjedő mértékig
növelhető.

4. cikk

Összhang és a támogatások koncentrációja

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ESZA által támogatott
tevékenységek az európai foglalkoztatási stratégia értelmében
hozott intézkedésekkel összhangban vannak és hozzájárulnak
azokhoz. Különösen biztosítják azt, hogy a nemzeti stratégiai
referenciakeretben meghatározott stratégia és az operatív prog-
ramokban meghatározott intézkedések valamennyi tagállamban
előmozdítják a stratégia célkitűzéseit, prioritásait és céljait
a nemzeti reformprogramok és a társadalmi befogadásra vonat-
kozó nemzeti cselekvési tervek keretében.
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A tagállamok az ESZA által támogatható szakpolitikák területén
a támogatást a Szerződés 128. cikkének (4) bekezdése értel-
mében hozott vonatkozó foglalkoztatási ajánlások és
a foglalkoztatással kapcsolatos, a társadalmi befogadás, az
oktatás és képzés területét érintő vonatkozó közösségi
célkitűzések végrehajtására összpontosítják. A tagállamok
mindezt stabil programozási környezetben teszik.

(2) Az operatív programokon belül a forrásokat
a legfontosabb igényekre kell fordítani és azokra a szakpolitikai
területekre kell koncentrálni, amelyekre a program célkitűzései-
nek megvalósítását tekintetbe véve az ESZA-támogatásnak
jelentős hatása lehet. Az ESZA-támogatás hatékonyságának
maximalizálása érdekében az operatív programok – adott
esetben – különösen figyelembe veszik a legsúlyosabb problé-
mákkal küzdő régiókat és településeket, például a hátrányos
helyzetű városi és legkülső régiókat, a hanyatló vidéki, valamint
a halászattól függő területeket, és azokat a területeket,
amelyeket különösen hátrányosan érint az üzleti vállalkozások
áttelepülése.

(3) A tagállamoknak a szociális védelemre és a társadalmi
befogadásra vonatkozó, a nyitott koordinációs módszer kere-
tében készített nemzeti jelentéseinek releváns, tömör összefog-
lalót kell tartalmazniuk arról, hogy az ESZA miként járul hozzá
a társadalmi befogadás munkaerő-piaci vetületének előmozdítá-
sához.

(4) Az ESZA által társfinanszírozott operatív programokban
szereplő mutatók stratégiai jellegűek, korlátozott számúak és az
európai foglalkoztatási stratégiában és a társadalmi befogadás,
valamint az oktatás és képzés területét érintő vonatkozó közös-
ségi célkitűzésekkel összefüggésben alkalmazott mutatókat
tükrözik.

(5) Az ESZA tevékenységével kapcsolatban végzett értékelé-
seknél azt is fel kell mérni, hogy az ESZA által támogatott tevé-
kenység hogyan szolgálja az európai foglalkoztatási stratégia
végrehajtását, valamint a társadalmi befogadás, a meg-
különböztetésmentesség és a nők és férfiak közötti egyenlőség,
az oktatás és a képzés területére vonatkozó közösségi
célkitűzések megvalósítását az érintett tagállamban.

5. cikk

Felelősségteljes kormányzás és partnerség

(1) Az ESZA ösztönzi a felelősségteljes kormányzást és
a partnerségeket. Támogatását a megfelelő területi szinten kell
megtervezni és végrehajtani, a nemzeti, regionális és a helyi
szint figyelembevételével, az egyes tagállamok intézményrend-
szerének és felépítésének megfelelően.

(2) A tagállamok az ESZA-támogatás előkészítése, végrehaj-
tása és monitorozása során biztosítják a megfelelő területi
szinten a szociális partnerek bevonását, valamint más érdekelt
felek részvételét és az azokkal való kellő mértékű konzultációt.

(3) Az egyes operatív programok irányító hatóságai
ösztönzik a szociális partnerek megfelelő részvételét a 3. cikk
alapján finanszírozott tevékenységekben.

A „konvergencia” célkitűzés alapján az ESZA forrásaiból
megfelelő összeget kell elkülöníteni kapacitásépítésre, többek
között a képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális
párbeszéd megerősítésére, valamint a szociális partnerek által
együttesen végzett, különösen a munkavállalóknak és
a vállalkozásoknak a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
említett alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevékenysé-
gekre.

(4) Az egyes operatív programok irányító hatóságai
ösztönzik – elsősorban a társadalmi befogadás, valamint
a nemek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség területén –
a nem kormányzati szervezeteknek a finanszírozott tevékenysé-
gekben való megfelelő részvételét és az azokhoz való hozzá-
férését.

6. cikk

A nemek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség

A tagállamok biztosítják, hogy az operatív programok tartal-
mazzák annak leírását, hogy az operatív programok előkészí-
tése, végrehajtása, monitorozása és értékelése során miként
ösztönzik a nemek közötti egyenlőséget és az esélyegyenlő-
séget. A tagállamok a megfelelő területi – helyi, regionális és
nemzeti – szinteken előmozdítják a nők és férfiak kiegyensúlyo-
zott részvételét az operatív programok irányításában és megva-
lósításában.

7. cikk

Innováció

Az egyes operatív programok keretében különös figyelmet kell
fordítani az innovatív tevékenységek ösztönzésére és intézmé-
nyesülésének támogatására. Az irányító hatóság a partnerség
keretében kiválasztja a finanszírozásra kerülő innovációs
témákat, és meghatározza a végrehajtás megfelelő részletes
szabályait. Tájékoztatja az 1083/2006/EK rendelet 63. cikkében
említett monitoringbizottságot a kiválasztott témákról.

8. cikk

Transznacionális és régiók közötti együttműködés kere-
tében végzett tevékenységek

(1) Amennyiben a tagállamok – valamely operatív program
konkrét prioritási tengelyeként – az e rendelet 3. cikkének
(6) bekezdésében meghatározott transznacionális vagy régiók
közötti együttműködést ösztönző intézkedéseket támogatnak,
az ESZA hozzájárulását 10 %-kal növelni lehet a prioritási
tengely szintjén. A megnövelt hozzájárulást nem kell figye-
lembe venni az 1083/2006/EK rendelet 53. cikkében meghatá-
rozott maximális támogatási összeg kiszámításánál.
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(2) A tagállamok adott esetben a Bizottság támogatásával
biztosítják, hogy az ESZA nem támogat olyan konkrét
műveleteket, amelyek egyidejűleg egyéb közösségi transznacio-
nális programokban támogatásra kerülnek, különösen az
oktatás és képzés területén.

9. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Bizottság különösen ösztönzi a bevált gyakorlatok azonosí-
tását és terjesztését, valamint a kölcsönös tanulást,
a transznacionális és régiók közötti együttműködést szolgáló
tapasztalatcserét, tudatosságnövelő tevékenységeket, szeminári-
umokat, hálózatépítést és a szakértői értékeléseket azzal a céllal,
hogy erősödjön az ESZA szakpolitikai vetülete és a Közösség
foglalkoztatási és társadalmi befogadással kapcsolatos
célkitűzéseihez való hozzájárulása.

10. cikk

Jelentések

Az 1083/2006/EK rendelet 67. cikkében említett,
a végrehajtásról szóló éves és zárójelentések, amennyiben az
releváns, tartalmazzák az alábbiak végrehajtásának összefogla-
lását:

a) a nemek közötti esélyegyenlőség horizontális szempontként
való érvényesítése, valamint a nemeket érintő minden
konkrét intézkedés;

b) a migránsok munkaerő-piaci részvételének növelését célzó,
és ezáltal társadalmi beilleszkedésüket erősítő intézkedések;

c) a kisebbségek munkaerő-piaci integrációját erősítő, és ezáltal
a társadalmi befogadásukat elősegítő intézkedések;

d) egyéb hátrányos helyzetben lévő csoportok – beleértve
a fogyatékossággal élő személyeket is – munkaerő-piaci
integrációját és társadalmi befogadását erősítő intézkedések;

e) innovatív tevékenységek, többek között a kiválasztott témák,
eredményeik, terjesztésük és az intézményesüléseket
elősegítő tevékenységek bemutatása;

f) a transznacionális és/vagy a régiók közötti együttműködés
keretében végzett tevékenységek.

11. cikk

Kiadások támogathatósága

(1) Az ESZA a támogatható kiadáshoz nyújt támogatást,
amely az 1083/2006/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének
b) pontja ellenére kiterjedhet a munkaadók és a munkavállalók
által közösen létrehozott pénzügyi forrásokra. A támogatás az
alábbi formákban történhet: vissza nem térítendő egyedi vagy
globális támogatások, visszatérítendő támogatások, hitelkamat-

visszatérítés, mikrohitel, garanciaalapok, valamint áruknak és
szolgáltatásoknak a közbeszerzés szabályainak megfelelő vásár-
lása.

(2) Nem jogosultak ESZA-támogatásra a következő kiadások:

a) visszaigényelhető hozzáadottérték-adó;

b) hitelkamatok;

c) bútor, eszközök, jármű, infrastruktúra, ingatlan és föld
vásárlása.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az
alábbi kiadások támogathatóak az ESZA-ból, amennyiben azok
a nemzeti szabályokkal – beleértve a számviteli szabályokat is –
összhangban, valamint az alábbi konkrét feltételek alapján
merültek fel:

a) harmadik fél által valamely műveletben részt vevők javára
kifizetett és a kedvezményezett felé igazolt juttatások vagy
fizetések;

b) támogatások esetében a műveletek átalányalapon meghatá-
rozott közvetett költségei, a műveletre bejelentett közvetlen
költségek legfeljebb 20 %-áig;

c) a (2) bekezdés c) pontjában felsorolt leírható eszközök érték-
csökkenési költségei, kizárólag a művelet időtartama alatt és
annyiban, amennyiben állami támogatással nem járultak
hozzá az adott eszközök megszerzéséhez.

(4) Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikkében megállapított
jogosultsági szabályokat kell alkalmazni az ESZA által társfinan-
szírozott olyan tevékenységekre, amelyek az említett rendelet
3. cikkének hatálya alá esnek.

12. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az
1784/1999/EK rendelet alapján vagy bármely más, olyan
jogszabály alapján jóváhagyott támogatás folytatását vagy
módosítását – beleértve a teljes vagy részleges megszüntetését is
–, amely az adott támogatásra 2006. december 31-én alkalma-
zandó, és amely következésképpen az adott támogatásra vagy
az adott projektekre, azok zárásáig, a továbbiakban is alkalma-
zandó.

(2) Az 1784/1999/EK rendelet alapján beadott pályázatok
érvényesek maradnak.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az e rendelet 12. cikkében megállapított rendelkezések
sérelme nélkül, az 1784/1999/EK rendelet 2007. január 1-jétől
hatályát veszti.

2006.7.31. L 210/17Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU
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(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az
e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

14. cikk

Felülvizsgálati záradék

Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződés 148. cikkében
meghatározott eljárással összhangban 2013. december 31-ig
felülvizsgálja ezt a rendeletet.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2006. július 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök
J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök
P. LEHTOMÄKI
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II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. október 6.)

a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

(2006/702/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25.
cikke első albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

mivel:

(1) A Szerződés 158. cikke alapján a gazdasági és társadalmi
kohézió erősítése érdekében a Közösség a különböző
régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek – a

vidéki térségeket is beleértve – lemaradásának csökkenté-
sére törekszik.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 25. cikke alapján a gazdasági,
társadalmi és területi kohézióra vonatkozó iránymutatá-
sokat kell megállapítani az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap (a
továbbiakban: az alapok) beavatkozása indikatív kere-
tének meghatározásához, figyelembe véve az egyéb
vonatkozó közösségi szakpolitikákat, a Közösség harmo-
nikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése előmoz-
dításának céljából.

(3) A bővítés a regionális egyenlőtlenségek alapvető kiszéle-
sedését eredményezi a Közösségben, bár az új tagállamok
legszegényebb részei közül néhány a legmagasabb növe-
kedési arányokkal rendelkezik. A bővítés ezért páratlan
lehetőséget kínál a javuló növekedésnek és versenyképes-
ségnek a Közösségben mint egészben, amelynek tükrö-
ződnie kell ezekben a stratégiai iránymutatásokban is.

(4) Az Európai Tanács 2005 tavaszán tartott ülésszaka
megerősítette, hogy a Közösségnek valamennyi megfelelő
nemzeti és közösségi erőforrást – ideértve a kohéziós
politikát is – mozgósítania kell a megújított lisszaboni
menetrend célkitűzéseinek elérése érdekében, amely
integrált iránymutatásokból áll, ideértve a tágabb érte-
lemben vett gazdaságpolitikai iránymutatásokat és a
Tanács által elfogadott foglalkoztatási iránymutatásokat.

(5) A Szerződésben meghatározott célkitűzések megvalósí-
tása és különösen a tényleges gazdasági konvergencia
előmozdítása érdekében a kohéziós politika számára
rendelkezésre álló, korlátozott mértékű forrásokból támo-
gatott intézkedéseket – tekintettel a megújított lisszaboni
menetrendre – a fenntartható növekedés, a versenyké-
pesség és a foglalkoztatás előmozdítására kellene össz-
pontosítani.

HU2006.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 291/11
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(6) E stratégiai iránymutatások célja ezért az kell, hogy
legyen, hogy erősítsék a megújított lisszaboni menetrend
célkitűzéseivel való összhangot, illetve e célok megvaló-
sítása érdekében előmozdítsák a kohéziós politika straté-
giai tartalmának növelését.

(7) Az Európai Tanács 2005 tavaszán tartott ülésszaka arra a
következtetésre jutott, hogy az új lisszaboni menetrend
célkitűzései iránti – a regionális és helyi szereplőket, vala-
mint a szociális partnereket is érintő – elkötelezettség
különösen olyan területeken szükséges, ahol a nagyobb
térbeli közelség alapvető, mint például az innováció, a
tudásalapú gazdaság, az új információs és kommuniká-
ciós technológia, a foglalkoztatás, a humánerőforrás, a
vállalkozói szellem, a kis- és középvállalkozások támoga-
tása és a kockázati tőkeberuházás finanszírozásához való
hozzáférés terén. E stratégiai iránymutatások felismerik e
részvétel jelentőségét.

(8) E stratégiai iránymutatásoknak el kell ismerniük azt is,
hogy a kohéziós politika sikeres alkalmazása a makroö-
konómiai stabilitástól és a nemzeti szinten megvalósuló
szerkezeti reformoktól függ, egy sor olyan egyéb felté-
tellel együtt, amelyek a beruházásnak kedveznek, ideértve
a belső piac eredményes végrehajtását, az igazgatási refor-
mokat, a felelősségteljes kormányzást, a vállalkozásbarát
környezetet és a magasan képzett munkaerő rendelke-
zésre állását.

(9) A tagállamok nemzeti reformprogramokat dolgoztak ki a
növekedés és a foglalkoztatás feltételeinek az integrált
iránymutatások figyelembevételével való javítása érde-
kében. E stratégiai iránymutatásoknak elsőbbséget kell
biztosítaniuk – valamennyi tagállam és régió esetében –

az olyan beruházási területek számára, amelyek – a
nemzeti és regionális igények és helyzetek figyelembevé-
telével – segítik az alábbi nemzeti reformprogramok
megvalósítását: az innovációba, a tudásalapú gazdaságba,
az új információs és kommunikációs technológiába való
beruházás, a foglalkoztatás, a humánerőforrás, a vállal-
kozói szellem, a kis-és középvállalkozások számára nyúj-
tott támogatás vagy a kockázatitőke-beruházás finanszí-
rozásához való hozzáférés.

(10) A stratégiai iránymutatásoknak figyelembe kell venniük a
kohéziós politika szerepét a megújított lisszaboni menet-
renddel összhangban lévő többi közösségi politika végre-
hajtása során.

(11) A konvergencia-célkitűzés alapján támogatásra jogosult
régiók és tagállamok esetében a célnak a növekedési
potenciál annak érdekében való ösztönzésének kell
lennie, hogy elérjék és fenntartsák a nagy növekedési
arányokat, azzal együtt, hogy foglalkoznak az alapvető

infrastrukturális hálózatok hiányosságaival, és növelik az
intézményi és igazgatási kapacitást.

(12) A kohéziós politika területi dimenziója fontos, és a
Közösség valamennyi területének lehetőséget kell kapnia
a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz való hozzájáru-
láshoz. Ennek megfelelően a stratégiai iránymutatásoknak
a kiegyensúlyozott fejlődés, a fenntartható közösségek és
a társadalmi integráció előmozdítása érdekében figye-
lembe kell venniük a városi és a vidéki területek beruhá-
zási igényeit, valamint a regionális fejlődésben játszott
szerepüket.

(13) Az európai területi együttműködési célkitűzésnek fontos
szerepe van a Közösség területének kiegyensúlyozott és
fenntartható fejlődésének biztosításában. A stratégiai
iránymutatásoknak hozzá kell járulniuk az európai terü-
leti célkitűzés sikeréhez, amely nemzeti, regionális és
helyi szinten az érintett területek megosztott fejlesztési
stratégiáitól és a hálózatépítéstől függ, különösen annak
biztosítása érdekében, hogy az ötleteket átadják a
nemzeti és regionális kohéziós programoknak.

(14) A fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a straté-
giai iránymutatásoknak tükrözniük kell annak szükséges-
ségét, hogy a nemzeti stratégiák előkészítése során
vegyék figyelembe a környezetvédelmet és a környezet
javítását.

(15) A férfiak és nők közötti egyenlőség, továbbá a nemen,
faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőző-
désen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányult-
ságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése
a kohéziós politika alapelvét képezi, és azt be kell építeni
a kohézió stratégiai megközelítésének valamennyi szint-
jébe.

(16) A felelősségteljes kormányzás valamennyi szinten alap-
vető a kohéziós politika sikeres végrehajtása érdekében.
E stratégiai iránymutatásoknak figyelembe kell venniük
az összetett kohéziós politikák sikeres irányítását bizto-
sító széles értelemben vett partnerség szerepét a fejlesz-
tési stratégiák kidolgozása és végrehajtása során, valamint
a minőségnek és a hatékonyságnak a közszférában való
szükségességét.

(17) E stratégiai iránymutatások olyan egységes, indikatív
keretet képeznek, amelyet a tagállamoknak és a
régióknak nemzeti és regionális programjaik kidolgozása
során kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy értékeljék
a kohézióra, növekedésre és foglalkoztatásra irányuló
közösségi célkitűzésekhez való hozzájárulásukat. E straté-
giai iránymutatásokat figyelembe véve mindegyik tagál-
lamnak ki kell dolgoznia saját nemzeti stratégiai referen-
ciakeretét és az ezekből származó operatív programokat,

HUL 291/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.10.21.
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben megállapított, a gazdasági, társadalmi és területi
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (a
továbbiakban: a stratégiai iránymutatások) elfogadásra kerülnek;
e stratégiai iránymutatások referenciakeretként szolgálnak a
tagállamok számára a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó
nemzeti stratégiai referenciakeretek és operatív programok elké-
szítéséhez.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2006. október 6-án.

a Tanács részéről
az elnök

K. RAJAMÄKI

HU2006.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 291/13
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MELLÉKLET

Gazdasági, társadalmi és területi kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti
időszakra

1. BEVEZETÉS: IRÁNYMUTATÁSOK A 2007–2013-AS IDŐSZAK KOHÉZIÓS POLITIKÁJA SZÁMÁRA

A megújított lisszaboni menetrendnek a növekedéssel és foglalkozással kapcsolatos integrált iránymutatásaival
összhangban a kohéziós politika által támogatott programoknak törekedniük kell arra, hogy a forrásokat a
következő három prioritásra fordítsák (1):

— a tagállamok, régiók és városok vonzerejének növelése az elérhetőség javításával, a szolgáltatások megfelelő
minőségének és szintjének biztosításával, valamint környezetük megőrzésével,

— az innováció és a vállalkozói szellem, továbbá a tudásalapú gazdaság növekedésének a kutatási és innovációs
képességekkel – ideértve az új információs és kommunikációs technológiákat – történő ösztönzése, valamint

— több és jobb munkahely oly módon történő megteremtése, hogy több embert vonzanak a foglalkoztatás vagy a
vállalkozói tevékenység körébe, valamint fejlesztik a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességét,
és növelik a humánerőforrásba történő beruházásokat.

A megújított lisszaboni menetrend érvényesítése érdekében, az új programoknak a következő elveket kell figye-
lembe venni:

Elsőként a lisszaboni stratégia újbóli elindításával összhangban a kohéziós politikának nagyobb mértékben kell a
tudásra, a kutatásra és innovációra, valamint a humánerőforrásra összpontosítania. Ennek megfelelően jelentősen
fokozni kell az e cselekvési területek támogatásába fektetett általános pénzügyi erőfeszítést, ahogy azt az előirány-
zatokra vonatkozó új rendelkezések is megkövetelik (2). Továbbá a növekedés és a foglalkoztatás terén már
láthatóan kedvező eredményeket felmutató legjobb gyakorlatot a tagállamoknak és a régióknak példaértékűnek
kell tekinteniük.

Másodsorban a tagállamoknak és a régióknak támogatniuk kell a fenntartható fejlődés célkitűzését, valamint
serkenteniük kell a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi dimenziók közötti összhangot. A növekedésre és
a foglalkoztatásra irányuló, megújított lisszaboni stratégia és a nemzeti reformprogramok a környezetvédelemnek a
növekedésben, a versenyképességben és a foglalkoztatásban betöltött szerepét hangsúlyozzák. A környezetvédelmet
– tekintettel a fenntartható fejlődés előmozdítására – figyelembe kell venni a programok és a projektek előkészítése
során.

Harmadsorban a tagállamoknak és régióknak a programok és projektek előkészítésének és végrehajtásának minden
szakaszában támogatniuk kell a férfiak és nők közötti egyenlőség célkitűzését. Ez megvalósítható olyan célzott
intézkedésekkel, amelyek előmozdítják az egyenlőséget, valamint annak alapos vizsgálatával, hogy a többi projekt
és az alapok irányítása milyen hatással van a nők és a férfiak helyzetére.

Negyedszer a tagállamoknak megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az alapok végrehajtásának
különböző állomásai során megakadályozzanak minden, a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést. Külö-
nösen a fogyatékossággal élők hozzáférése az egyik olyan kritérium, amelyet teljesíteni kell az alapok által
társfinanszírozott műveletek meghatározásakor, valamint amit figyelembe kell venni a végrehajtás különböző
szakaszaiban.

A következő szakaszok egyes címsorai alatt egyéni iránymutatások részletezik ezen átfogó területek mindegyikének
alapvető fontosságú szempontjait. E részletesebb iránymutatások nem mindegyike vonatkozik az összes régióra. A
beruházások legmegfelelőbb együttese végül is az egyes tagállamok és régiók erősségeinek és gyenge pontjainak
elemzésén, valamint az egyedi nemzeti és regionális körülményeken alapul. Az iránymutatások inkább olyan közös
keretet képeznek, amelyet a tagállamok és a régiók a nemzeti, regionális és helyi programok kifejlesztése során
alkalmaznak annak érdekében, hogy értékeljék a kohézióra, növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó közösségi
célkitűzésekhez való hozzájárulásukat.

HUL 291/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.10.21.

(1) „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A lisszaboni stratégia új kezdete” című közlemény az Európai Tanács tavaszi
ülésszaka számára, COM(2005) 24, 2005.2.2.

(2) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megál-
lapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 25. o.).
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1.1. IRÁNYMUTATÁS: Európát és régióit a beruházások és a munka szempontjából vonzóbbá kell tenni

A növekedés és foglalkoztatás egyik előfeltétele annak biztosítása, hogy a szükséges infrastruktúra (pl. közlekedés,
környezet, energia) elérhető legyen a vállalkozások számára. A modern és biztonságos infrastruktúra fontos
tényezőnek számít számos vállalkozás teljesítményében, és hatással van a régiók és városok gazdasági és társadalmi
vonzerejére. Az infrastruktúrába való beruházás a fejlődésben lemaradt régiókban – különösen az új tagállamokban
– ösztönözni fogja a növekedést, és ezáltal megerősíti az Unió többi részéhez való felzárkózást, valamint javítja az
életminőséget. A forrásoknak nemcsak támogatásokból, hanem, ha lehetséges, a magánszektorból és hitelekből –
például az Európai Beruházási Banktól (EBB) – kellene származniuk. A következő időszakban a tagállamok
programhatóságai fokozottan igénybe vehetik majd az EBB szakértelmét a JASPERS-kezdeményezés keretében az
európai finanszírozásra számot tartó, megfelelő projektek kidolgozása során.

1.1.1. A közlekedési infrastruktúrák kiterjesztése és fejlesztése

A hatékony, rugalmas, biztonságos és tiszta közlekedési infrastruktúra biztosítása a gazdasági fejlődés szükséges
előfeltételének tekinthető, mivel fellendíti a termelékenységet, és a személyek és áruk mozgásának megköny-
nyítésével javítja az érintett régiók fejlődési kilátásait. A közlekedési hálózatok serkentik a kereskedelmi lehetősé-
geket, és egyúttal növelik a hatékonyságot. Ezenfelül a közlekedési infrastruktúra Európa-szerte megvalósuló
fejlesztése (lásd a transzeurópai közlekedési hálózatok harminc prioritási projektjének, a TEN-T-projektnek a
vonatkozó részeit) – különös tekintettel a határokon átnyúló projektekre – elengedhetetlen a nemzeti piacok
nagyobb fokú integrációjának elérése szempontjából, különösen a kibővült Unió kapcsán.

Az infrastrukturális beruházásokat az érintett régiók és országok egyéni igényeihez és gazdasági fejlettségük
szintjéhez kell igazítani. Erre általában a konvergencia-régiókban, valamint a Kohéziós Alapból támogatott
régiókban van leginkább szükség. Jellemző módon az infrastrukturális beruházások (ahogyan az egyéb beruházások
is) a finanszírozás egy bizonyos szintje felett csökkenő megtérülési arányt mutatnak. Az ilyen beruházások
gazdasági megtérülése akkor magas, ha az infrastruktúra szintje nem kielégítő mértékű, és az alapvető hálózatokat
még nem építették ki teljesen, de e megtérülések valószínűleg csökkenni fognak egy bizonyos szint elérése után.

A regionális gazdasági fejlődés szintjét és a nagy infrastrukturális dotációk meglétét figyelembe kellene tehát venni.
A legkevésbé fejlett régiókban és országokban a nemzetközi és régiók közötti kapcsolatok hosszú távon magasabb
megtérülést ígérhetnek a fokozottabb üzleti versenyképesség útján, továbbá megkönnyíthetik a munkaerő mobi-
litását is. Másrészről azokban a régiókban, amelyek elszórt, csekély mértékű gazdasági alappal és kisvárosokra
épülő településszerkezettel rendelkeznek, helyénvalóbb a regionális közlekedési infrastruktúra létrehozása. Az olyan
régiókban, amelyek nem rendelkeznek megfelelő úthálózattal, a gazdasági szempontból létfontosságú közúti
kapcsolatok kiépítésére forrásokat kell elkülöníteni. A városi területeknek a mobilitással és az elérhetőséggel
kapcsolatos kihívásaira az integrált irányítási rendszerek és a környezetbarát közlekedési megoldások támogatásával
szintén megoldást kell találni.

A közlekedési beruházásokból a lehető legtöbb előny megszerzése érdekében az alapokból származó támogatást
egy sor elvre kellene alapozni.

Először is objektív feltételeket kellene alkalmazni a végrehajtandó infrastrukturális beruházás szintjének és termé-
szetének meghatározásakor. Például a megtérülés lehetséges arányait, az érintett régiók gazdasági fejlődésének
szintjét és gazdasági tevékenységének természetét, továbbá az infrastruktúrákkal való ellátottságot és annak minő-
ségét, illetve túlterheltségét figyelembe véve kellene mérni. A szociális megtérülés arányának meghatározásakor a
leendő infrastrukturális projektek környezeti és szociális hatásait is megfelelőképpen figyelembe kellene venni.

Másodsorban a környezeti fenntarthatóság elvét a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben kellene tartani a fehér
könyvvel összhangban (1). Törekedni kell a környezetbarátabb módozatokra való átállásra. Mindazonáltal az egyes
közlekedési módozatok környezetvédelmi és általános teljesítményét optimalizálni kell, különös tekintettel a külön-
böző módozatokon belüli, illetve a több módozatot felölelő infrastruktúra használatára (2).

Harmadsorban különös figyelmet kellene szentelni a konvergencia-régiókban és a Kohéziós Alapból támogatott
régiókban a vasúti hálózat korszerűsítésére, mégpedig úgy, hogy figyelmesen választják ki a prioritási szakaszokat
annak érdekében, hogy biztosítsák ezek kölcsönös átjárhatóságát az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer
(ERTMS) keretein belül.

HU2006.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 291/15

(1) „Európai közlekedéspolitika 2010-re: ideje dönteni”. COM(2001) 370.
(2) „Tartsuk mozgásban Európát. Fenntartható mobilitás az európai kontinens számára”. COM(2006) 314, 2006.6.22.
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Negyedszer, a közlekedési infrastruktúrába történő beruházásokat megfelelő forgalomirányításnak kellene kísérnie,
különös tekintettel a biztonságra, összhangban a nemzeti és közösségi rendelkezésekkel. A nemzeti vagy regionális
stratégiáknak figyelembe kellene venniük a közlekedési módozatok kiegyensúlyozott (és környezetbarát) megosz-
tásának elérésére irányuló szükségletet, amely a gazdasági és környezeti igényeket egyaránt kielégítené. A straté-
giáknak magukban kellene foglalniuk például az intelligens közlekedési rendszereket, a többfunkciós rakfelületeket,
és különösen a korábban említett ERTMS-nél és az egységes európai égbolt légi forgalmi irányítási rendszerével
foglalkozó kutatási programjánál (Single European Sky ATM Research Programme, SESAR – a légi forgalom
egységesebb európai irányítási rendszere) alkalmazott technológiákat.

A fenti elvekre alapozva a cselekvési iránymutatások a következők:

— A konvergencia célkitűzés (1) vagy a Kohéziós Alap keretében támogatásra jogosult tagállamoknak és
régióknak elsőbbségben kellene részesíteniük az európai érdeket képviselő 30 projekt közül azokat,
amelyek a területükre vonatkoznak. E projektcsoporton belül a határokon átnyúló kapcsolatoknak különös
figyelmet kell szentelni. További TEN-T-projekteket – és stratégiai közlekedési kapcsolatokat – is támoga-
tásban kellene részesíteni, amennyiben ezek jelentősen hozzájárulnak a növekedéshez és versenyképes-
séghez.

— A másodlagos kapcsolatokba történő kiegészítő beruházások szintén fontosak lesznek a városi és vidéki
térségeket felölelő integrált regionális közlekedési és kommunikációs stratégia összefüggésében, mert így
biztosítják, hogy a régiók részesüljenek a fő hálózatok által létesített lehetőségekből.

— A vasúti infrastruktúra számára nyújtott támogatásnak a nagyobb hozzáférés biztosítására kellene töre-
kednie. A független szereplők számára a hozzáférést pályadíjakkal kellene megkönnyíteni. Ezek továbbá
elősegíthetnék egy EU-szerte kölcsönösen átjárható hálózat létrehozását. A kölcsönös átjárhatóságnak való
megfelelésnek és alkalmazásaiknak, valamint az ESTMS vonatokon és a vasúti pályán való alkalmazásának
minden finanszírozott projektben szerepelnie kellene.

— A környezetileg fenntartható közlekedési hálózatok előmozdítása, különösen a városi területeken. Ez
felöleli a tömegközlekedési létesítményeket (ideértve a „parkolj-és-utazz” [park and ride] infrastruktúrákat
is), a mobilitási terveket, a körgyűrűket, a kereszteződések biztonságának növelését és a nem motorizált
közlekedés egyéb létesítményeit (kerékpársávok, járdák). Lefedi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek
egyes célcsoportok (idősek, rokkantak) számára biztosítanak hozzáférést az általános tömegközlekedési
szolgáltatásokhoz, valamint az alternatív üzemanyagok elosztóhálózatairól gondoskodnak. A belvízi
hajózás számára kialakított útvonalak szintén hozzájárulhatnak a hálózatok fenntarthatóságához.

— A regionális fejlesztés előmozdítását szolgáló közlekedési infrastruktúrák optimális hatékonyságának garan-
tálása érdekében figyelmet kellene fordítani az elszigetelt területek vagy legkülső régiók TEN-T-projektekhez
való csatlakoztathatásának fejlesztésére. E tekintetben a mellékvonalak fejlesztése – az intermodalitásra és a
fenntartható közlekedésre összpontosítva – jelent segítséget. Különösen a kikötőket és repülőtereket kellene
a mögöttes országrésszel összekapcsolni.

— Több figyelmet kellene szentelni a „tengerek autópályái” fejlesztésének és a rövid távú tengeri szállításnak,
amelyek a hosszú távú közúti és vasúti szállítás életképes alternatívái.

Amennyiben egy tagállam mind a Kohéziós Alaptól, mind pedig a Strukturális Alapoktól támogatásban részesül,
oly módon kellene különbséget tenni a programokban az egyes alapok által finanszírozott intézkedéstípusok
között, hogy a Kohéziós Alap játssza a főszerepet a transzeurópai közlekedési hálózatok támogatásában.

A Strukturális Alapokból származó forrásokat pedig általánosságban a gazdasági növekedés serkentésére irányuló
intézkedésekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre kellene összpontosítani (mint például a turizmus fejlesztése,
az ipari területek vonzerejét növelő fejlesztések). A közúti infrastruktúra esetében a beruházásoknak figyelembe kell
venniük a közúti biztonság általános célkitűzéseit is.

Az alapokból származó társfinanszírozásnak ki kellene egészítenie a transzeurópai hálózatok költségvetéséből
érkező juttatásokat, ugyanakkor el kell kerülnie a közösségi támogatások halmozódását. A tagállamoknak a
koordinátorok segítségét igénybe kell venniük a hálózat megtervezése és fizikai létrehozása közötti időszak lerö-
vidítése érdekében. A tagállamoknak előre meg kell majd határozniuk a tervezett projektekhez leginkább illő
eszközt. A kohéziós politika által nyújtott finanszírozást össze lehet kapcsolni a TEN-T-eszközök hitelgarancia-
részével.

HUL 291/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.10.21.

(1) HL L 167., 2004.4.30., 1. o.
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1.1.2. A környezetvédelem és a növekedés közötti együttműködés erősítése

A környezeti beruházások háromféle módon járulhatnak hozzá a gazdasági növekedéshez: biztosíthatják a gazda-
sági növekedés hosszú távú fenntarthatóságát, csökkentik a gazdaság külső környezeti költségeit (pl. egészségügyi
kiadások és tisztítási költségek vagy kártérítés), valamint ösztönzik az innovációt és a munkahelyteremtést. A
jövőbeli kohéziós programoknak törekedniük kellene arra, hogy megerősítsék a környezetvédelem és a növekedés
közötti lehetséges együttműködést. A környezeti szolgáltatások – mint például a tisztavíz-ellátás, hulladék- és
szennyvízgazdálkodás infrastruktúrái, a természeti erőforrások kezelése, a föld új gazdasági tevékenységekre való
előkészítésére szolgáló szennyezésmentesítése és az egyes környezeti kockázatok (pl. sivatagosodás, aszály, tűz,
áradás) elleni védelem – biztosításának ebben a tekintetben kiemelt prioritást kellene élveznie.

A gazdasági előnyök maximális mértékű fokozása és a költségek minimálisra csökkentése érdekében prioritást
kellene kapniuk azon tevékenységeknek, amelyek a környezetszennyezést annak forrásainál próbálják kezelni. A
hulladékgazdálkodási ágazatban ez felöleli a hulladékképződés megelőzésére, a hulladék újrafeldolgozására és
biológiai lebontására történő összpontosítást, mivel ezek költséghatékonyak és segítenek a munkahelyteremtésben.

A fejlesztési stratégiákat a régiók által tapasztalt szükségletek és különleges problémák előzetes, lehetőség szerint a
megfelelő mutatók segítségével elvégzett értékelésére kellene alapozni. Erőfeszítéseket kellene tenni a külső környe-
zeti költségek internalizálásának előmozdítására, támogatva a piacalapú eszközök létrehozását és fejlesztését (lásd
például a környezettechnológiai cselekvési terv által javasolt eszközöket). Ezzel összefüggésben figyelembe kell
venni a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésre irányuló kezdeményezést, amely 2008-tól egész
Európára kiterjedő, naprakész információt biztosít a terület lefedettségére/földhasználatra, valamint az óceán álla-
potára, illetve a katasztrófák és a balesetek esetében az eseménytérképekre vonatkozóan.

Ennek megfelelően az ajánlott cselekvési iránymutatások a következők:

— Az infrastruktúrába való beruházásra irányuló jelentős igények kielégítése, különösen a konvergencia-
régiókban, azok között is leginkább az új tagállamokban, hogy megfeleljenek a víz-, hulladék-, levegő-,
természet- és fajvédelem, valamint biodiverzitás terén alkotott környezetvédelmi jogszabályoknak.

— A vállalkozások és magasan képzett személyzetük számára vonzó körülmények biztosítása. Ezt a városok
terjeszkedését visszaszorító területrendezés előmozdításával, valamint a fizikai környezet – ideértve a
természeti és kulturális értékek megőrzését is – rehabilitálásával lehet biztosítani. Az ezen a területen
megvalósuló beruházásokat egyértelműen össze kellene kapcsolni az érintett térségek innovatív és munka-
helyteremtő vállalkozásainak kiterjesztésével.

— A más forrásokból finanszírozott fenntartható energia és közlekedés beruházásai mellett az EU kiotói
kötelezettségvállalásaihoz hozzájáruló beruházások előmozdítása.

— Kockázatmegelőzési intézkedések vállalása a természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás, a
célorientáltabb kutatás, és az IKT-k helyesebb alkalmazása, valamint az innovatívabb közigazgatási poli-
tikák – például a preventív megelőzés – által.

Amennyiben egy tagállam mind a Kohéziós Alaptól, mind pedig a Strukturális Alapoktól támogatásban részesül, a
programokban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy mely forrásból finanszírozták az egyes intézkedéseket.

1.1.3. Válasz a hagyományos energiaforrások intenzív európai felhasználásának kérdésére

Idetartozó prioritás annak szükségessége, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén megvalósuló
fejlesztéseken keresztül csökkentsék a hagyományos energiaforrásokra való utaltságot. Az ezen a téren megvalósuló
beruházások hozzájárulnak a hosszútávú növekedéshez szükséges energiaellátás biztonságához, míg egyúttal az
innováció forrásaként és exportlehetőségek biztosítékaként is szolgálnak, valamint költséghatékonyak, különösen a
magas energiaárak mellett.

HU2006.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 291/17
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Az ellátás biztosítása érdekében a hagyományos energiaforrásokba történő beruházásra is szükség van. Azon
esetekben, amelyekben bizonyított a piaci hiányosság fennállta, valamint ha ez nem ellenkezik a piaci liberalizá-
cióval – az alapoknak különösen az összekapcsolódások kialakítására kellene összpontosítaniuk, különös hangsúlyt
fektetve a transzeurópai hálózatokra, az elektromos hálózatok fejlesztésére, továbbá az adott esetben az elszigetelt
és legkülső régiókra is kiterjedő gázszállító és -elosztó hálózatok teljes kiépítésére és fejlesztésére.

Az e címsor cselekvési iránymutatásai a következők:

— A – például az épületekben az energiahatékonyság fejlesztését szolgáló projektek és az alacsony energia-
intenzitású fejlesztési modellek terjesztésének támogatása.

— A fűtési vagy hűtési célokra használt megújuló és alternatív technológiák (mint például szél, nap,
biomassza) fejlesztésének és alkalmazásának támogatása, amelyek az EU-t az élvonalba emelhetik, és ezáltal
versenyhelyzetét erősíthetik. Az ilyen beruházások továbbá hozzájárulnak ahhoz a lisszaboni célkitűzéshez,
amely szerint 2010-re az elektromos áram 21 %-át megújuló energiaforrásokból állítják elő.

— A hagyományos energiaforrásokba való beruházásokat hálózatfejlesztésre fordítják, ahol bizonyított a piaci
hiányosság fennállta. Ezek a beruházások leginkább a konvergencia-régiókat érintik.

1.2. IRÁNYMUTATÁS: A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése

Az Unió növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló céljai megkövetelik majd a gazdaság tudásalapú tevékeny-
ségek irányába történő strukturális elmozdulását. Ez számos területen igényel cselekvést: a kutatás és technológiai
fejlesztés (KTF) alacsony szintjének kezelése, különösen a magánszektorban; az innovációnak a nemzetközi
versenyt álló, új vagy továbbfejlesztett termékeken, eljárásokon és szolgáltatásokon keresztül megvalósuló előmoz-
dítása; a regionális és helyi teljesítőképesség fokozása, új technológiák (különösen az IKT-k) előállítása és alkalma-
zása céljából; továbbá a kockázatvállalás támogatásának biztosítása.

A KTF-kiadások a GDP százalékában kifejezve növekednek, de csak kis mértékben és csak a GDP 1,9 %-val, így
jóval a 3 %-os lisszaboni célkitűzés (1) alatt maradnak. Míg a KTF-be történő üzleti beruházásokkal kapcsolatosan
tapasztalható hiányosság továbbra is jelentős, arra utaló jelek is vannak, hogy e téren az állami beruházások is
egyre inkább kényszerpályára kerülnek. Az országokon belüli és köztük fennálló, a KTF és az innováció terén
meglévő szakadékok – különösen a KTF-re fordított üzleti kiadásokkal kapcsolatban – jóval nagyobbak, mint a
jövedelmi különbségek. Noha a nemzeti és közösségi kezdeményezések egy kombinációját már foganatosították,
erőteljesebb fellépésre van szükség annak érdekében, hogy az üzleti szükségleteket az állami és magánjellegű KTF-
intézményektől származó KTF-ellátással összehangolják. Az Európában a más vezető gazdaságokhoz képest tapasz-
talható innovációs szakadék egyre szélesebbé válik. Magán Európán belül is megvan az innovációs szakadék, mivel
az Unió túl gyakran mulasztja el, hogy a tudást és a technológiai fejlődést kereskedelmi termékekké és eljárásokká
alakítsa át. A kohéziós politika segítséget nyújthat ahhoz, hogy Európának az innováció terén – ideértve a nem
hatékony innovációs rendszereket, a nem kielégítő vállalkozói dinamizmust vagy az IKT lassú üzleti átvételét –
tanúsított gyenge teljesítménye mögött rejtőző fő problémákkal foglalkozni tudjanak.

Ebben a tekintetben ösztönözni kell a nemzeti és regionális KTF-kapacitásokat, hogy ezáltal támogassák az IKT-
infrastruktúrába való beruházást, valamint a technológia és a tudás megfelelő, a technológia átadását és a szaktudás
egymás közötti átadását szolgáló mechanizmusok segítségével megvalósuló terjesztését. A meglévő KTF-potenciál
jobb kihasználását a regionális jövőorientált kutatás és más regionális stratégiai tervezési módszerek tudatosítása
által lehetne ösztönözni, bevonva e folyamatba a fő érdekeltekkel folytatott rendszeres és szisztematikus párbe-
szédet is. Fontos továbbá képesség- és készségfejlesztő tevékenységek által előmozdítani a vállalkozások – külö-
nösen a kis-és középvállalkozások – KTF-befogadó képességét, hogy ezáltal ösztönözzék Európában a kiemelkedő
minőségű kutatói tehetség széles körű kialakítását és ennek kiaknázását; hogy fokozzák a KTF-be és az innovációba
való magán- és állami beruházásokat; továbbá, hogy ösztönözzék a KTF-partnerségi kapcsolatokat az Unió külön-
böző régiói között. Az európai technológiai platformok például a kutatási programoknak az üzleti igényekhez való
pontosabb hozzáigazításának lehetőségét kínálják; a kohéziós politika Európa-szerte fontos szerepet játszhat a
stratégiai kutatási menetrendeknek a kevésbé fejlett régiókban való támogatásában.
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A közvetlen juttatások ugyan fontosak maradnak – nevezetesen a konvergencia-régiókban –, szükség van arra is,
hogy a vállalatok csoportjaira vonatkozó kollektív vállalkozási és technológiai szolgáltatások létrehozására össz-
pontosítsanak annak érdekében, hogy ezeket segítsék innovációs tevékenységük fejlesztésében. Az egyéni vállala-
toknak nyújtott közvetlen juttatásokat úgy kellene kialakítani, hogy azok inkább a vállalat KTF- és innovációs
képességét fokozzák, és ne a termelési költségeket csökkentsék ideiglenesen, mert az nagymértékben megterhelő
hatással jár. Ez kiemelt jelentőséggel bír a hagyományos ágazatokban, különösen azokban, amelyek ki vannak téve
a globális versenynek, és amelyekben további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy versenyképesek
maradjanak, valamint igaz ez a kis-és középvállalkozásokra, amelyek regionális szinten gyakran a legtöbb munka-
helyet biztosítják. A legfontosabb az, hogy ezeket a politikákat az egyes régiók sajátos körülményeihez – különösen
a kis-és középvállalkozások igényeihez – kell igazítani. A nemzeti, regionális és helyi stratégiákat a KTF-beruházási
lehetőségek átfogó elemzésére kellene alapozni.

A tudás és az innováció az Uniónak a gyorsabb fejlődés előmozdítására és a több munkahely teremtésére irányuló
erőfeszítéseinek középpontjában áll. Az Unió szintjén két vonatkozó keretprogramot javasolnak: a hetedik keret-
programot a KTF számára és a versenyképességi és innovációs keretprogramot (CIP). A kohéziós politika és az ezen
eszközök közötti együttműködés létfontosságú azért, hogy a kutatási és kohéziós politikák kölcsönösen erősítsék
egymást nemzeti szinten olyan nemzeti és regionális fejlesztési stratégiákkal, amelyek meghatározzák, hogy hogyan
valósítható meg mindez. A kohéziós politika segíti valamennyi régiót kutatási és innovációs kapacitásuk kialakí-
tásában, és ily módon hozzájárulhat e régióknak az Európai Kutatási Térségben és általában az Unió kutatási és
innovációs tevékenységeiben megvalósuló eredményes részvételéhez. A kohéziós politikának különösen két fontos
szerepet kell vállalnia. Az első az, hogy segítsen a régióknak végrehajtani a regionális innovációs stratégiákat és a
cselekvési terveket, amelyeknek valószínűleg jelentős hatásuk van a versenyképességre mind regionális szinten,
mind pedig az Unió mint egész szintjén; másodsorban, a régióban hozzá kell járulnia a kutatási és innovációs
teljesítőképesség arra a szintre való növeléséhez, ahol a régió már részt tud vállalni a transznacionális kutatási
projektekben.

A regionális stratégiáknak tehát a KTF-be történő beruházásra, az innovációra, a szellemi tőkére és a vállalkozói
szellemre kell összpontosítaniuk; biztosítva eközben, hogy ezek a beruházások megfeleljenek a régió gazdasági
fejlesztési igényeinek, valamint hogy fennáll annak lehetősége, hogy a termék-, eljárás- és szolgáltatási innovációkat
piacra vigyék, ösztönözve a technológiák átadását és a tudás egymás közötti cseréjét; továbbá előmozdítva az IKT-k
vállalkozásokon belüli fejlesztését, terjesztését és alkalmazását, továbbá biztosítva, hogy a magas hozzáadott értékű
termékekbe és szolgáltatásokba befektetni hajlandó vállalkozások finanszírozáshoz jutnak. Az ilyen stratégiáknak
külön kell rendelkezniük a kísérletekről azzal a céllal, hogy növeljék a szakpolitikai beavatkozások és a közvetítő
szervezetek a regionális és a helyi szereplők – különösen a kis- és középvállalkozások – innovációra való ösztön-
zésére irányuló kapacitását.

1.2.1. A KTF-be történő beruházás növelése és célirányosabbá tétele

Az európai vállalkozások versenyképessége alapvetően attól függ, hogy képesek-e az új tudást a lehető leghamarabb
piacképessé tenni. E képességet a KTF számára nyújtott támogatás erősíti, amely a rossz piaci viszonyok, valamint
egyes közösségi érdeket szolgáló KTF-beruházások esetében indokolt. Ezen felül a kutatási eredmények tulajdon-
jogának kérdései, továbbá az az igény, hogy egyes kutatási ágakban el kell érni egy kritikus teljesítményt, igazolja a
KTF számára nyújtott kormányzati támogatást.

A regionális politika végrehajtása során a KTF egyedi természetét figyelembe kellene venni. Különösen megköveteli
a KTF a résztvevők szoros együttműködését annak érdekében, hogy ösztönözze a kiválósági sarkpontok kialakí-
tását, amelyekre a kritikus teljesítmény eléréséhez van szükség. A kis- és középvállalkozás-klasztereken és az állami
kutatóintézetek körül kialakuló innovációs sarkpontokon alapuló földrajzi közelség alapvető fontossággal bírhat.
Ennek eredményeképpen a KTF-tevékenységeknek szükségképpen térben kell összpontosulniuk, míg az alacsony
KTF-intenzitású térségek felvevőképességét elő kell mozdítani.

A kevésbé fejlett tagállamokban és régiókban a KTF-et a meglévő kiválósági sarkpontok köré kellene kialakítani, és
el kellene kerülni a források kiterjedt térbeli szétszóródását. Ebben az esetben az európai technológiai platformok
szintén segíthetnek a befektetéseknek a prioritást élvező kutatási területekre való összpontosításában. A beruhá-
zásoknak továbbá ki kellene egészíteniük a hetedik keretprogramban meghatározott európai prioritásokat, és
támogatniuk kellene a megújított lisszaboni menetrend célkitűzéseit. Prioritást kellene adni az új és piacképes
termékek, szolgáltatások és szaktudás fejlesztésének.

A KTF terén megvalósuló intézkedéseket össze kellene hangolni a Közösség KTF-politikájával és a kérdéses régiók
igényeivel. A módszer tekintetében ezeket egy mélyreható, elemző jellegű megközelítésre (például az előrelátás
módszere), valamint az olyan mutatók alkalmazására kellene alapozni, mint például a szabadalmak; a humánerő-
források a KTF terén; a magán- és állami kutatóintézetek elhelyezkedése; valamint az innovatív vállalkozások
klasztereinek megléte.
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A KTF területén megvalósuló cselekvési iránymutatások a következők:

— A vállalkozások közötti, valamint a vállalkozások és állami kutatási/szolgáltató/oktatási intézmények
közötti együttműködés megerősítése a regionális és transzregionális kiválósági klaszterek létrehozásának
támogatásával.

— A kis- és középvállalkozásokon belüli KTF-tevékenységek és a technológiatranszfer támogatása (annak
lehetővé tétele, hogy a kis-és középvállalkozások hozzáférjenek az államilag finanszírozott kutatóintéze-
tekben megvalósuló KTF-szolgáltatásokhoz).

— Az olyan regionális határokon átnyúló és transznacionális kezdeményezések támogatása, amelyek célja a
kutatási együttműködés megerősítése és a teljesítőképesség fejlesztése az EU kutatási politikájának prioritást
élvező területein.

— A KTF-kapacitás kiépítésének megerősítése, ideértve az IKT-t, a kutatási infrastruktúrát és a humánerőfor-
rást a jelentős növekedési képességgel rendelkező területeken.

Különösen a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiók programjai járulhatnak hozzá a KTF infrastruktúra
(beleértve a regionális, a kutatási létesítmények közötti és a létesítményeken belüli nagysebességű adathálózatokat
is), az oktatási infrastruktúra (konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiókban) fejlesztéséhez, a felszerelt-
séghez és műszerezettséghez mind az államilag finanszírozott kutatóintézetekben, mind pedig a vállalkozásokban,
amennyiben ezek a beruházások a regionális gazdasági fejlesztési célkitűzésekhez közvetlenül kapcsolódnak. Ez
felölelheti a kutatási infrastruktúrát, amelyre vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmányok készítését a korábbi
keretprogramokból már finanszírozták. A hetedik keretprogram prioritásai számára nyújtott támogatásnak a kiala-
kuló és már meglévő kiválósági központok maximális teljesítőképességét kellene fejlesztenie, valamint fokoznia
kellene a humánerőforrásba történő beruházást, különösen azáltal, hogy kutatókat képez nemzeti szinten, valamint
a külföldön kiképzett kutatók számára vonzó feltételeket alakít ki.

1.2.2. Az innováció elősegítése és a vállalkozói szellem ösztönzése

Az innováció összetett és interaktív folyamatok eredménye, beleértve a vállalkozásoknak azt a képességét is, hogy a
más piaci szereplőktől, szervezetektől és intézményektől származó kiegészítő tudáshoz is hozzá tudnak férni.

Az innovációba való befektetések mind a konvergencia-programok, mind pedig a regionális versenyképességre és a
foglalkoztatásra irányuló programok keretében mindennél fontosabb prioritást jelentenek a kohéziós politika
számára. Társfinanszírozásuknak kell az egyik legfontosabb prioritást képeznie az utóbbi program alá tartozó
régiókban, ahol csak korlátozott mennyiségben kell pénzügyi forrásokat összpontosítani ahhoz, hogy elérjék a
kritikus teljesítményt, és létrejöjjön a fellendítő hatás.

A fő célkitűzésnek annak kellene lennie, hogy olyan üzleti légkör kialakulását segítsék elő, amely fellendíti a
vállalkozásoknál az új tudás megteremtését, terjesztését és alkalmazását. A hatékony regionális innovációs rend-
szerek létrehozása érdekében meg kell teremteni a kapcsolatot a gazdasági, társadalmi és politikai szereplők és a
világban – a nemzeti vagy helyi szinten túl – alkalmazott technológiai és üzleti gyakorlat élvonala között. E
tekintetben különösen a transznacionális technológia és az információterjesztés terén együttműködésre kellene
törekedni az innováció-közvetítő központokkal és az Euro Info Központokkal, amelyeket a CIP keretein belül
finanszíroznak.

A vállalkozások elindítását – különösen a KTF-hez kapcsolódókét – azzal a céllal kellene támogatni, hogy olyan
partnerségi kapcsolatokat alakítsanak ki kutatóintézetekkel, amelyek hosszú távra szólnak és egyértelműen piaco-
rientáltak. A kohéziós politikának törekednie kellene arra, hogy ellensúlyozza azokat a piaci hiányosságokat,
amelyek gátolják az innovációt és a vállalkozói szellemet. Az intézkedéseknek arra kellene irányulniuk, hogy a
már meglévő tevékenységi központokra építsenek azzal a céllal, hogy kiaknázzák a regionális potenciált a KTF
számára, továbbá hogy előmozdítsák a régiókon belüli és a régiók közötti hálózatépítést és technológiai együtt-
működést.

A közhatóságoknak biztosítaniuk kellene, hogy a kutatóintézetek, a magánszféra és a közszféra a lehető legna-
gyobb mértékben kiaknázza a közöttük fennálló együttműködési lehetőségeket.

A módszer tekintetében a gazdasági fejlesztési stratégiákat az érintett régiókban már meglévő innovációs tevé-
kenységekre vonatkozó adatok – például a magánszabadalmakról vagy az innovációs tevékenységek már meglévő
csoportjai természetéről, alkalmazási területéről és fejlesztési potenciáljáról, ideértve azokat a tevékenységeket is,
amelyek egyaránt érintenek magán és állami kutatóintézeteket – összegyűjtésével fejlesztenék tovább. A közösségi
innovációs felmérések és az európai innovációs eredményjelző tábla is segítségül szolgálhat e tekintetben.
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Az e címsor területén megvalósuló cselekvési iránymutatások a következők:

— A regionális KTF-innovációval és az oktatással kapcsolatos ellátás hatékonyabbá és a vállalkozások –

különösen a kis- és középvállalkozások – számára könnyebben elérhetővé tétele, például kiválósági sark-
pontok megteremtésével, a csúcstechnológiával dolgozó kis- és középvállalkozások kutató- és technológiai
intézetek köré csoportosításával, vagy regionális klaszterek nagyvállalatok köré történő kialakításával és
fejlesztésével.

— Üzleti vállalkozást támogató szolgáltatások biztosítása annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a vállalko-
zások – és különösen a kis-és középvállalkozások számára – versenyképességük növelését, valamint hogy
nemzetközivé válhassanak, különösen a belső piac által teremtett lehetőségek megragadása által. Az üzleti
szolgáltatásoknak elsőbbségben kellene részesíteniük az együttműködések (például a technológiaátadás,
tudományos parkok, IKT kommunikációs központok, az inkubátorok és a kapcsolódó szolgáltatások, a
klaszterekkel való együttműködés) kiaknázását, valamint hagyományosabb értelemben kellene támogatást
nyújtaniuk az irányítás, a marketing, a technikai támogatás, a munkaerő-toborzás és az egyéb szakmai és
kereskedelmi szolgáltatások terén.

— Az európai erők teljes kihasználásának biztosítása az ökoinnovációk terén. Az ökoinnovációkat – együt-
tesen a kkv-gyakorlatok fejlesztésével – környezetgazdálkodási rendszerek bevezetése útján kellene előmoz-
dítani. Az e területbe történő jelenlegi beruházások által az EU vállalkozásai a közeljövőben erős pozícióba
kerülnek, amikor más régiók is kezdik majd felismerni az ilyen technológiák szükségességét. E terület
egyértelműen kapcsolódik a versenyképességi és az innovációs keretprogramhoz.

— A vállalkozói szellem ösztönzése, az új vállalkozások létrehozásának és fejlődésének megkönnyítése,
továbbá a kutatóintézetekből vagy a különféle technológiákat alkalmazó vállalkozásokból kiváló vállalko-
zások előmozdítása (például a figyelem felkeltésével; prototípusok előállításával; konzultálással, valamint a
leendő vállalkozók számára nyújtott irányítási és technológiai támogatás biztosításával).

Fontos biztosítani, hogy a vállalkozások – beleértve a kis- és középvállalkozásokat – a kutatási eredményeket
kereskedelmi céllal felhasználhassák.

Az üzleti szolgáltatásokat inkább a magánszférának vagy a köz- és magánszervezeteknek együttesen kellene
nyújtaniuk. A szolgáltatásoknak első osztályúnak, azonnal elérhetőnek, könnyen hozzáférhetőnek és a kis- és
középvállalkozások igényeinek megfelelőnek kellene lenniük. A szolgáltatások minőségét meg kellene határozni,
és figyelemmel kellene kísérni, továbbá meg kellene teremteni a szolgáltatók közötti összetartást, pl. a köz- és
magánszféra partnersége, valamint egyablakos ügyintéző helyek létesítésével.

Az igazgatási eljárások gyakran túl bonyolultak. A tájékoztatást és kezdeti támogatást az egyablakos ügyintéző
helyek hálózatának kellene nyújtania – ezek teremthetnék meg az érintkezési felületet a közszféra és a juttatást
kérők között; ennek fel kellene ölelnie a kohéziós politika által társfinanszírozott különféle intézkedéseket is. E
szolgáltatóknak az állami támogatások teljes köre tekintetében – függetlenül a nemzeti vagy regionális vonatko-
zástól – hatáskörrel kellene rendelkezniük, valamint működésük hatékonyságát folyamatosan figyelemmel kellene
kísérni.

Amennyiben a körülmények megfelelőek, egyénre szabott támogatást kellene elérhetővé tenni a vállalkozások (pl.
most induló vagy nemrégiben átvett vállalkozások) vagy vállalkozók (pl. fiatalok, nők, idősebb munkavállalók vagy
etnikai kisebbségi közösségekből származók) egyes különleges kategóriái számára. A vállalkozási ismeretek iskolai
oktatását szintén ösztönözni kellene.

1.2.3. A mindenki számára megvalósuló információs társadalom ösztönzése

Az IKT az egész Unió gazdaságában megvalósuló terjesztése nagy jelentőségű felhajtóerőt képez mind a régiók
termelékenységi szintjei, mind pedig versenyképességük javítása számára. Az IKT terjesztése ösztönzi továbbá a
termelési módszerek átalakítását, valamint az új vállalkozások és magánszolgáltatások létrejöttét. A közszolgálta-
tások hatékony és eredményes nyújtása – különösen az e-kormányzaté és az e-egészségügyé – jelentős potenciállal
rendelkezik a gazdasági növekedést és az új szolgáltatások megvalósíthatóságát tekintve. A technológia terjesztése
azáltal járulhat hozzá a regionális fejlődéshez, hogy előnyben részesíti a kiválósági sarkpontok létrehozását és
gyarapítását az IKT-tevékenységek terén, valamint hogy fejleszti a csatlakoztathatóságot és a hálózatépítést a
vállalkozások között, de különösen a kis-és középvállalkozások tekintetében. Intézkedésekkel kellene serkenteni
a termékek és szolgáltatások kifejlesztését, tekintettel az IKT-ba történő magánberuházás megkönnyítésére és
ösztönzésére, míg egyidejűleg biztosítanák a versenyt is az IKT-ágazatban.
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A politikai intézkedéseknek éppen ezért az összeköttetésre kell összpontosítaniuk. Ez magában foglalja a kis- és
középvállalkozások számára nyújtott, innovációt támogató szolgáltatások fejlesztését, azzal a különös célkitűzéssel,
hogy fellendítsék a kutatóintézetek és vállalkozások közötti technológiaátadást. Szükséges továbbá a tudásalapú
gazdaságban igényelt szaktudás fejlesztése, valamint a tartalomnak olyan alkalmazások és szolgáltatások (mint
például az e-kormányzat, e-üzlet, e-tanulás, e-egészségügy) biztosítása által megvalósuló gyarapítása, amelyek
érdekes alternatívával szolgálnak a többi, gyakran költségesebb szolgáltatásnyújtási modellekkel szemben. Ez külö-
nösen jelentős a távoli és gyéren lakott térségek, valamint a legkülső régiók, a szigetek, illetve a kedvezőtlen
természeti adottságokkal rendelkező régiók esetében. A termékek és tartalomalapú szolgáltatások alkalmazása és
fejlesztése egyértelmű, hogy csak akkor működhet, ha a megfelelő infrastruktúra elérhető, és képes támogatni a
szélessávú szolgáltatásokat. Ennélfogva fontos tehát, hogy a megfelelő szélessávú távközlési infrastruktúra szerte az
Unióban elérhető áron legyen hozzáférhető.

Általános szabály, hogy az IKT-infrastruktúrába történő beruházásoknak figyelembe kellene venniük a gyors
technológiai fejlődést, tiszteletben kellene tartaniuk a technológiai semlegesség és a nyílt hozzáférés elveit. A
versenyszabályoknak és az elektronikus hírközlésre vonatkozó keretszabályok végrehajtásának való megfelelés
elengedhetetlen.

Az intézkedéseket a meglévő gazdasági struktúrával (ideértve az ipari szakosodást; a gazdasági fejlődés szintjét; az
IKT-khoz való csatlakoztathatóság minőségét és a gazdasági tevékenység regionális pólusai közötti lehetséges
együttműködést) kapcsolatos tartalmi mutatókra kell alapozni. A regionális szükségletek azonosításánál figyelembe
kellene venni a meglévő, az IKT-k számára kedvező uniós kezdeményezéseket, különösen az i2010 – európai
információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért (1) elnevezésű kezdeményezést.

Amennyiben az IKT-k érintik a gazdaság és a társadalom minden ágazatát, feltétlenül szükséges, hogy a tagállamok
és a régiók egymással összeegyeztethető információs társadalmi stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek biztosítják az
ágazatok közötti összetartást és integrációt, oly módon teremtve meg az egyensúlyt a kereslet és kínálat mértéke
között, hogy ezeket a helyi követelményekre, az érintettek részvételére és az erős állami politikai támogatásra
alapozza.

A cselekvési iránymutatások a következők:

— Az IKT-k alkalmazásának biztosítása a vállalkozásoknál és háztartásokban, valamint a fejlődés előmozdítása
az IKT-termékek, valamint köz- és magánszolgáltatások iránti kereslet és kínálat kiegyensúlyozott támo-
gatásán és a humánerőforrásba történő fokozott beruházáson keresztül. Ezeknek a cselekvéseknek növel-
niük kellene a termelékenységet, elő kellene mozdítaniuk a nyílt és versenyképes digitális gazdaságot és a
befogadó társadalmat (például a hozzáférhetőség javításával a fogyatékkal élő személyek és az idősek
számára), és ezáltal fellendíteni a növekedést és a foglalkoztatást.

— Az IKT-infrastruktúra elérhetőségének biztosítása, ahol a piac nem teszi ezt elérhető áron és olyan
mértékben lehetővé, hogy a kívánt szolgáltatások nyújtása a megfelelő szinten valósulhasson meg, külö-
nösen a távoli és vidéki területeken, valamint az új tagállamokban.

1.2.4. A pénzeszközökhöz való hozzáférés fejlesztése

A tudás és az innováció előmozdításának másik alapvető eleme a pénzeszközökhöz való hozzáférés megköny-
nyítése. A növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása céljából elegendő támogatást kell nyújtani a vállal-
kozók és vállalkozások számára, hogy az áruk és szolgáltatások kifejlesztésébe és előállításába fektessenek be, és
erőfeszítéseiket ne például a járadékszerzési tevékenységekre összpontosítsák.

A pénzeszközökhöz gyakran nehéz hozzáférni, vagyis ez akadályt képez a növekedés és a munkahelyteremtés
útjában. A tőkéhez való hozzáférés elősegítése mind a KTF-tevékenységek, mind pedig az újonnan induló vállal-
kozások számára fontos. Az innovációs tevékenységekkel kapcsolatos kockázati tőkepiacokat fejleszteni kell,
együttesen a vállalkozást megkönnyítő, jobb szabályozási környezettel.

Ezeket a programokat a JEREMIE-kezdeményezés keretében az Európai Beruházási Alappal (EBA) való szoros
együttműködésben kellene annak érdekében véghezvinni, hogy pénzügyi forrásokat teremtsenek azokban a térsé-
gekben, ahol a vállalkozói szellemet a KTF-tevékenységekkel összekapcsolt magas kockázat miatt kialakult piaci
hiányosságok gátolják. Megfelelő figyelmet kell fordítani a vállalkozások létrehozását szolgáló kormányzati támo-
gatás hatására is, hogy elkerüljék a magánberuházások kirekesztését, továbbá a versenyt torzító intézkedések
elrendelését. Az alapok közötti koordinációt szintén tovább kell fejleszteni.
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A magántőkének és a kockázati tőkének, valamint az induló innovatív vállalkozások számára nyújtott forgóala-
poknak kellene alapvető szerepet játszaniuk a vállalkozói szellem, az innováció és a munkahelyteremtés mozga-
tórugójaként; a közszféra intézményei nem mindig a legalkalmasabbak a kockázatvállalásra. A prioritásnak arra
kellene irányulnia, hogy a kockázati tőke és a bankgaranciák erre szakosodott szolgáltatóit létrehozzák vagy
körüket kiterjesszék, amennyiben a piacon e téren hiányosság tapasztalható. Jellemző módon ezek akkor válnak
eredményesebbé, ha integrált támogatási csomagot biztosítanak, kezdve a vállalkozás elindítása vagy bővítése előtti
szakképzéssel.

Ezen elvekre alapozva a cselekvési iránymutatások a következők:

— A nem juttatásjellegű eszközök, mint például a hitelek, a hátrasorolt tartozások finanszírozására szolgáló
biztosított kötelezettségek, az átváltható eszközök (mezzanin-tartozás) és a kockázati tőke (pl. magvetőtőke
és kockázati tőke) támogatása. A juttatásokat úgy kellene felhasználni, hogy olyan infrastruktúrákat
hozzanak létre és tartsanak fenn, amelyek megkönnyítik a pénzeszközökhöz való hozzáférést (ilyenek
pl. a technológiaátadási hivatalok, az inkubátorok, az „üzleti angyalok” hálózata, a beruházásra való
készséget elősegítő programok). A garancia- és kölcsönös garanciamechanizmusokat is támogatni lehetne
a kis- és középvállalkozások által felvehető mikrohitelekhez való hozzáférés megkönnyítése érdekében. Az
EBB és az EBA e tekintetben értékes hozzájárulást biztosíthatna.

— Egy olyan integrált megközelítés kidolgozása, amely segítségével az innováció, annak az üzleti tevékeny-
ségekbe való átvitele, valamint a kockázati tőke rendelkezésre állása egyszerre biztosítható.

— Bizonyos különleges csoportok, például a fiatal vagy női vállalkozók, vagy a hátrányos helyzetű csoportok
felkarolása.

Különösen fontos, hogy szoros együttműködés valósuljon meg az EBA-val – tekintve az általa az évek során
kifejlesztett szakértelmet – hogy ily módon a kis-és középvállalkozásokat hozzájuttassák a szükséges támogatáshoz,
és egyidejűleg fejlesszék az európai kockázati tőkepiacot is. Ez magában foglalhatja a JEREMIE-kezdeményezésben
való részvételt.

1.3. IRÁNYMUTATÁS: Több és jobb munkahely

A lisszaboni stratégia újraindításával az Európai Tanács hozzájárulását adta egy olyan egységes iránymutatás-
gyűjtemény létrehozásához, amely felöleli az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat és az európai foglalkozta-
tási stratégia számára készült iránymutatásokat (1), magába foglalva ezáltal a növekedés és a foglalkoztatás makroö-
konómiai, mikroökonómiai és foglalkoztatási politikáját. Az alapokról szóló rendeletekkel összhangban (2), a
foglalkoztatás és a humánerőforrások terén a közösségi stratégiai iránymutatások kohéziót érintő prioritásai
megegyeznek az európai foglalkoztatási stratégia prioritásaival (3), kiegészítve az EU országspecifikus prioritásokat
kínáló foglalkoztatási ajánlásaival.

A teljes foglalkoztatásra és a magasabb termelékenységre való törekvés számos különféle intézkedésre támaszkodik,
ideértve a fent már tárgyaltakat is. Az infrastruktúrába, vállalkozásfejlesztésbe és kutatásba történő beruházás növeli
a munkalehetőségek számát mind rövid távon, az elsődleges hatások eredményeként, mind pedig hosszú távon, a
versenyképességre gyakorolt kedvező hatásai eredményeként. Annak érdekében, hogy ezen beruházások foglalkoz-
tatás-teremtő hatása teljes mértékben érvényesüljön és tartós, minőségi munkahelyek jöjjenek létre, szükség van a
humán erőforrás fejlesztésére és megerősítésére is.

A humánerőforrás fejlesztése tekintetében a foglalkoztatási iránymutatások a tagállami szakpolitikák számára
három cselekvési prioritást emelnek ki:

— több embert kell a foglalkoztatásba vonzani és ott megtartani, valamint korszerűsíteni kell a szociális védelmi
rendszereket,

— fokozni kell a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességét, valamint a munkaerőpiacok rugal-
masságát,

— a humánerőforrásba történő beruházás növelése jobb oktatás és szakképzés révén.

E prioritások mellett megfelelő figyelmet kell fordítani a közigazgatás hatékonyságát fokozó beruházásokra, vala-
mint az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúrákra.

HU2006.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 291/23

(1) HL L 205., 2005.8.6., 21. o.
(2) Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).
(3) COM(2005) 141, 2005.4.12.



[FŐBB EU-VONATKOZÁSÚ SZÖVEGEK ]

[ 55 ]

A kohéziós politikának arra kell összpontosítania, hogy az európai foglalkoztatási stratégia egyes tagállamokban
fellépő különleges kihívásainak oly módon feleljen meg, hogy támogatja a konvergencia- és a regionális verseny-
képességi és foglalkoztatási célkitűzések intézkedéseit, figyelembe véve a jogszabályi keretben meghatározott tevé-
kenységek hatókörét. A támogatható intézkedések és pénzügyi források terjedelme az előző célkitűzés esetében
nagyobb. Az utóbbi célkitűzés tekintetében az EU-forrásokat sokkal inkább összpontosítani kell a jelentős hatás
elérése érdekében.

A foglalkoztatás és a humánerőforrás fejlesztésére irányuló programoknak figyelembe kellene venniük a foglalkoz-
tatási ajánlásokban és a nemzeti reformprogramokban kiemelt országspecifikus kihívásokat és prioritásokat. A
nemzeti, illetve a regionális szinten irányított programoknak hatékonyan kell foglalkozniuk a területi egyenlőtlen-
ségekkel, és igazodniuk kell a különböző területek igényeihez.

Végezetül az európai szintű hozzáadott értéknek a Strukturális Alapok 2000–2006 közötti időszaka során a
legláthatóbb aspektusa a tagállamok és a régiók tapasztalatcseréjének és hálózatépítésének támogatása volt, ilyen
módon előmozdítva az innovációt. Ezzel összefüggésben az EQUAL közösségi kezdeményezés révén nyert tapasz-
talatot az alapjául szolgáló elvek – azaz az innováció, a transznacionalitás, a partnerség és a nemek közötti
egyenlőség – érvényesítése révén lehet hasznosítani.

1.3.1. Több ember bevonása és megtartása a foglalkoztatásban és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése

A gazdasági aktivitás alapjának szélesítése, a foglalkoztatás szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése
elengedhetetlen a gazdasági növekedés fenntartása, a szociálisan befogadó társadalom előmozdítása és a szegénység
elleni harc terén. A foglalkoztatásban való részvétel növelése a munkaképes korú népesség várható csökkenése
miatt is egyre szükségesebb. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások keretében a kapcsolódó cselekvési iránymu-
tatások a következők:

— a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és termelékenységének javítására, valamint a társa-
dalmi és területi kohézió megerősítésére irányuló foglalkoztatáspolitikák végrehajtása,

— a munka életciklus alapú megközelítésének elősegítése,

— befogadó munkaerőpiac biztosítása, a munkavállalás vonzóvá és kifizetődővé tétele az álláskeresők –

ideértve a hátrányos helyzetűeket is – és az inaktívak részére,

— a munkaerő-piaci igények jobb összehangolása.

Az intézkedéseket a szükségletek előzetes azonosítására kell alapozni, például releváns nemzeti és/vagy regionális
statisztikai mutatók, úgymint a munkanélküliségi és a részvételi ráta, a tartós munkanélküliségi ráta, a szegény-
séggel fenyegetett népesség aránya és a jövedelemszint felhasználásával. Figyelmet kell szentelni a helyi szintnek,
ahol regionális szintű statisztikák elfedhetik a nagy egyenlőtlenségeket.

A hatékony és eredményes munkaerő-piaci intézmények jelenléte – nevezetesen azoké a foglalkoztatási szolgála-
toké, amelyek meg tudnak felelni a gyors gazdasági és társadalmi átalakulás és a demográfiai elöregedés kihívá-
sainak – nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az álláskeresők, a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek
hozzájussanak a támogató szolgáltatásokhoz, továbbá az ezen intézmények jelenléte támogatható a Strukturális
Alapokból. Ezen intézmények kiemelt szerepet játszanak az aktív munkaerő-piaci politikák végrehajtásában és
személyre szabott szolgáltatások nyújtásában a foglalkoztatási és földrajzi mobilitás ösztönzésére, valamint a
munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolása érdekében, ideértve ennek a helyi szinten történő megvalósítását
is. Segítséget kell nyújtaniuk a munkaerőpiaci hiányok és szűk keresztmetszetek, valamint a szakmák és készségek
iránti kereslet előrejelzésében. Ezáltal a gazdasági migráció pozitív kezelése számára is segítséget nyújtanának. A
felkínált szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés és azok átláthatósága alapvető fontosságú. Az EURES-hálózat
központi szerepet játszik a foglalkoztatási és földrajzi mobilitás fokozásában mind európai, mind pedig nemzeti
szinten (1).

Kiemelt jelentőséget kell kapnia az aktív és megelőző jellegű munkaerő-piaci intézkedések megerősítésének annak
érdekében, hogy legyőzzék azokat az akadályokat, amelyek a munkaerőpiacra lépést vagy az ottmaradást gátolják,
valamint hogy előmozdítsák a mobilitást az álláskeresők, a munkanélküliek és az inaktív, idősebb munkavállalók,
továbbá azok számára, akiket a munkanélkülivé válás veszélye fenyeget, különös tekintettel az alacsonyan képzett
munkavállalókra. A beavatkozásnak a személyre szabott szolgáltatások biztosítására – ideértve a munkahelykere-
sésnél nyújtott segítséget, a képzéseket és az elhelyezést – kell összpontosítania annak érdekében, hogy az
álláskeresők és a munkavállalók készségeit hozzáigazítsák a helyi munkaerőpiacok igényeihez. Az önfoglalkoztatás
és a vállalkozásindítás potenciálját, az IKT-készségeket és a digitális írástudást teljes mértékben figyelembe kell
venni. Különös figyelmet kell fordítani:
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— az európai ifjúsági paktum végrehajtására azáltal, hogy a fiatalok számára elősegítik a munkavállalást, hogy
megkönnyítik az iskolából a munka világába történő átmenetet, ideértve a karrier-tanácsadást, a tanulmányok
befejezéséhez nyújtott segítséget, a megfelelő képzéshez és szakképzéshez való hozzáférést,

— a nemek közti esélyegyenlőség érvényesítésére vonatkozó európai paktum végrehajtására az esélyegyenlőség
szempontjainak horizontális érvényesítése, valamint célzott intézkedések révén, annak érdekében, hogy növe-
kedjen a nők részvétele a foglalkoztatásban, csökkenjen a szakmák szerinti elkülönülés a nemek alapján
fennálló fizetési különbségek és a nemek alapján történő sztereotipizálás, továbbá előmozdítsák a fokozot-
tabban családbarát munkakörülményeket és a hivatás és magánélet összeegyeztetését. A gyermekgondozási és
gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az eltartottak számára sarkalatos jelentőségű,
együttesen a nemek közötti egyenlőség horizontális szempontként való érvényesítésével a szakpolitikák és
intézkedések terén, a figyelem felkeltésével és az érintettek közötti párbeszéddel,

— a bevándorlók munkaerőpiacra való belépésének és társadalmi integrációjának megkönnyítése érdekében tett
célzott intézkedésekre, képzések, a külföldön megszerzett kompetenciák elismerése, személyre szabott útmu-
tatás, nyelvi képzés, vállalkozóvá válás megfelelő támogatása, valamint a bevándorló munkavállalók és a
munkáltatók jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos ismereteinek növelése, és a hátrányos megkülönböz-
tetés tilalmára vonatkozó szabályok végrehajtása révén.

Ugyancsak fontos prioritás a befogadó munkaerőpiacok biztosítása a hátrányos helyzetben lévők vagy a társadalmi
kirekesztés által fenyegettek számára, mint például a korai iskolaelhagyók, a tartós munkanélküliek és a fogyaté-
kossággal élők. Ez a támogatások még szélesebb körét kívánja meg annak érdekében, hogy kiépítsék az integráció
felé vezető utat, és leküzdjék a hátrányos megkülönböztetést. A cél a következő:

— foglalkoztathatóságuk oly módon megvalósuló fejlesztése, hogy elősegítik a részvételüket a szakoktatásban és
-képzésben, rehabilitációban részesülnek, megvalósulnak a megfelelő ösztönzők és munkakörülmények, vala-
mint hozzájutnak a szükséges szociális támogatáshoz és ellátási szolgáltatásokhoz, ideértve a szociális gazdaság
fejlesztése révén megvalósuló támogatást is,

— oly módon győzzék le a hátrányos megkülönböztetést, és mozdítsák elő a sokféleség elfogadását a munkahe-
lyen, hogy a különbözőséget megismertető képzéseket és figyelemfelkeltő kampányokat folytatnak, teljes
mértékben bevonva a helyi közösségeket és vállalkozásokat is.

1.3.2. A munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének és a munkaerőpiac rugalmasságának fokozása

A globalizáció által kifejtett növekvő nyomást szem előtt tartva, ideértve a hirtelen és váratlan kereskedelmi
sokkhatásokat és az új technológiák folyamatos bevezetését, Európának növelnie kell azon teljesítőképességét,
amellyel a gazdasági és társadalmi változást előrelátja, előidézi és feldolgozza. Az e címsor cselekvési iránymutatásai
a következők:

— A rugalmasságnak a foglalkoztatás biztonságával együtt járó elősegítése és a munkaerőpiac szegmentáló-
dásának csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére.

— Foglalkoztatásbarát munkaerőköltség-fejlesztés és bérszabályozó mechanizmusok biztosítása.

A fő figyelemnek azokra az intézkedésekre kellene irányulnia, amelyek előmozdítják a vállalkozások – különösen a
kis- és középvállalkozások – és a munkavállalók által a humánerőforrásba történő beruházást azáltal, hogy
gondoskodnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiról és biztosítják azokat a rendszereket, amelyek felvértezik
a munkavállalókat – különösen az alacsonyan képzett és idősebb munkavállalókat – azokkal a szükséges kész-
ségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak a tudásalapú gazdasághoz, valamint meghosszabbíthatják a munka-
vállalóként töltött idejüket. Figyelmet kellene fordítani különösen:

— az egész életen át tartó tanulás stratégiáinak, valamint rendszereknek – ideértve az olyan mechanizmusokat,
mint a regionális és ágazati alapok – a fejlesztésére azzal a céllal, hogy fokozzák a vállalkozások képzésre
fordított beruházásait és a munkavállalók képzésben való részvételét,

— az ilyen stratégiák oly módon megvalósuló végrehajtására, hogy a rendszerek és képzések finanszírozásához
hozzájárulnak. Prioritást kellene biztosítani a kis- és középvállalkozások számára, ideértve a szaktudás, a
pénzügyi tervezés, mint például a JEREMIE-kezdeményezés, és a képzési megoldások külső forrásaihoz való
hozzáférés megkönnyítését – a hangsúlyt az IKT- és az irányítási készségekre helyezve. Különös figyelmet kell
szentelni az alacsonyan képzett és idősebb munkavállalók képzésben és átképzésben való részvételének foko-
zása számára.
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A gazdaság – különösen a kereskedelem megnyitásával kapcsolatos változások eredményeként megvalósult –

átalakulásának helyesebb előrejelzése és jobb kezelése különös jelentőséggel bír. Figyelmet kell fordítani monitoring
rendszerek létrehozására, bevonva ebbe a szociális partnereket, a vállalkozásokat és a helyi közösségeket, hogy
alaposan megvizsgálják a társadalmi-gazdasági változásokat nemzeti, regionális és helyi szinten, valamint felmérjék
a jövőbeli gazdasági és munkaerő-piaci trendeket. A munkaerőpiacok korszerűsítése és az egész Unió-szerte az
ágazatokban – különösen a mezőgazdaságban, a textil- és a gépjárműiparban, valamint a bányászatban – megva-
lósuló fokozatos változások előrejelzését szolgáló programok számára nyújtott támogatást meg kell kezdeni,
párhuzamosan azokkal az aktív intézkedésekkel, amelyek a régiók gazdasági jólétét erősítik. Szerepe van továbbá
a kifejezetten a munkavállalóknak szóló foglalkoztatási, képzési és támogatási szolgáltatásoknak a vállalati és
ágazati átalakítás vonatkozásában, ide tartozik például a kollektív létszámleépítések esetében alkalmazandó gyors
válaszadás.

Figyelmet kell fordítani ezen túl a munkaszervezés innovatív és alkalmazható formáira vonatkozó tudás fejleszté-
sére és terjesztésére is, hogy élni tudjanak az új technológiák kínálta lehetőségekkel – ideértve a távmunkát, a
munkahelyi egészség és biztonság (pl. az ipari biztonság) fokozását, a növekvő termelékenységet és a hivatás és
családi élet jobb összeegyeztetésének előmozdítását is. Ez felölelheti továbbá a vállalatok szociális felelősségválla-
lásának növekvő tudatosságát, a munkavállalói jogokkal kapcsolatos tudatosság fejlesztését, a munka törvény-
könyvének tiszteletére vonatkozó kezdeményezéseket, a szürkegazdaság visszaszorítását, valamint a nem bejelentett
foglalkoztatás átalakítását bejelentett munkavégzéssé.

A szociális partnereknek fontos szerepe van a munkaerőpiac rugalmasságát biztosító mechanizmusok létrehozá-
sában. Ezért a tagállamoknak ösztönözniük kell a szociális partnereket az e prioritásokra irányuló tevékenysé-
gekben való részvételre. Továbbá a konvergencia-célkitűzés alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásaiból
egy megfelelő összeget kell elkülöníteni a kapacitásfejlesztésre, amely a képzést, a hálózatépítő intézkedéseket, a
társadalmi párbeszéd erősítését, valamint a szociális partnerek által közösen vállalt tevékenységeket foglalja
magában.

1.3.3. A humánerőforrásba való beruházás növelése a jobb oktatás és képesítés révén

Európának többet kell befektetnie a humánerőforrásba. Túl sok ember nem lép be vagy nem marad a munkae-
rőpiacon amiatt, hogy nem rendelkezik bizonyos készségekkel – beleértve az írást, olvasást és számolást – vagy
készségei nem megfelelőek. Annak érdekében, hogy minden korcsoport számára elősegítsék a munkavállalást,
valamint hogy növeljék a munkában elérhető termelékenységi szinteket és minőséget, szükség van a humánerő-
forrásba történő beruházások fokozására, valamint az eredményes, nemzeti szintű, az egész életen át tartó tanulás
stratégiáinak az egyének, a vállalkozások, a gazdaság és a társadalom javára történő kifejlesztésére és végrehajtására.
Az e címsor cselekvési iránymutatásai a következők:

— a humánerőforrásba történő beruházások kiterjesztése és fejlesztése,

— az oktatási és képzési rendszerek átalakítása az új kompetencia követelményeknek megfelelően.

A több ember foglalkoztatásba vonzása és a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése
céljából a munkaerő-piaci képzések terén megalkotott reformokat párosítani kell az oktatási és képzési rendszerek
reformjaival. A korábbi programozási időszakokban a Strukturális Alapok jelentős összegeket fektettek be az
oktatási és képzési rendszerekbe. A következő programozási időszakban a humánerőforrásba történő beruházá-
sokat meg kellene erősíteni azzal, hogy a lisszaboni célkitűzésekre összpontosítanak, párhuzamosan az integrált
növekedési és foglalkoztatási iránymutatásokkal. A következő általános prioritásokat kell figyelembe venni:

— a humánerőforrásba történő beruházás kiterjesztése és eredményesebbé tétele, ideértve a megfelelő ösztönzők
és költségmegosztási mechanizmusok kialakítását a vállalkozások, a közhatóságok és az egyének számára,

— a következetes és átfogó, egész életen át tartó tanulás stratégiáinak támogatása, különös figyelemmel a tudás-
alapú gazdaság által elvárt készségek kielégítésére – ideértve a tagállamok, régiók és nagyvárosok közötti
együttműködés támogatását és az oktatás és képzés terén megvalósuló partnerségi kapcsolatok létrehozását
is –, hogy megkönnyítsék a tapasztalat és jó gyakorlat kölcsönös átadását, ideértve az innovatív projekteket is.
Különös figyelmet kellene fordítani a hátrányos helyzetben lévő csoportok igényeinek kielégítésére,

— reformok tervezésének és bevezetésének támogatása az oktatási rendszerek terén, és ahol ez jelentőséggel bír,
közös európai referenciákat és elveket alkalmazva, különösen az oktatás és a képzés munkaerő-piaci jelentő-
ségének fokozására,
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— az egyetemek, kutatási és technológiai központok és vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, különösen
hálózatépítési tevékenységek és együttes fellépések által.

A konvergencia-célkitűzés keretein belül sok tagállamnak és régiónak kell igencsak jelentős oktatási és képzési
erőpróbákat kiállnia. Pénzügyi forrásokat kellene felhasználni az olyan reformok végrehajtásához, amelyek a
következő különös prioritásokat célozzák:

— megfelelő támogatás biztosítása a vonzó, elérhető és magas színvonalú oktatási és képzési ellátás számára
minden szinten, ideértve az alkalmazottak kompetenciáinak és szakképesítésének javítása, a rugalmas tanulási
módszerek és a már az iskolai vagy az iskola előtti szinten megjelenő új lehetőségek, valamint a korai
iskolaelhagyás jelentős csökkentésére és a középiskola felsőbb évfolyamainak magas arányban történő elvégzé-
sére irányuló intézkedések támogatását, valamint az iskola előtti és az iskolai oktatáshoz való jobb hozzáférést,

— a felsőoktatás korszerűsítésének és az emberi teljesítőképességnek a kutatásban és innovációban megvalósuló
fejlesztésének támogatása a posztgraduális tanulmányok és a kutatók továbbképzése útján, valamint azáltal,
hogy több fiatalt vonzanak a tudományos és műszaki tanulmányok területére,

— a szakoktatás és -képzés minőségének és vonzerejének növelése, ideértve a szakmai gyakorlati képzést és a
vállalkozói ismeretek iskolai oktatását,

— adott esetben nagyobb mobilitás biztosítása regionális, nemzeti vagy transznacionális szinten, továbbá olyan
keretek és rendszerek ösztönzése, amelyek a képesítések átláthatóságát és elismerését, valamint a nem formális
és informális úton megszerzett tudás beszámítását támogatják,

— az oktatási és képzési infrastruktúrába való beruházás, ideértve az IKT-kat is, amennyiben az ilyen beruházásra
szükség van a reformok végrehajtásához és/vagy amennyiben ezek jelentősen hozzájárulhatnak az oktatási és
képzési rendszer minőségének és hatékonyságának növeléséhez.

1.3.4. Igazgatási kapacitás

A korábbi programozási időszakokban az alapok – technikai segítségnyújtás útján – megerősítették a tagállamok és
az irányító hatóságok irányítási kapacitását a rendeletek végrehajtása terén. Ezt kell alkalmazni a 2007 és 2013
közötti időszakban is.

Az alapok irányításán túl a közigazgatás és a közszolgáltatások eredményes igazgatási kapacitása, az ún. intelligens
igazgatás alapvető követelmény a gazdasági növekedés és foglalkoztatás számára. Így a megújított lisszaboni
stratégiának megfelelően, amely a helyesebb jogalkotásra, a politikák megfelelőbb kialakítására és megvalósítására
annak érdekében szólít fel, hogy létrejöjjenek a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés feltételei, az alapok
minden területi szinten támogatásban részesítik majd a közigazgatási és közszolgáltatások humántőke- és az ahhoz
kapcsolódó IKT-létesítmények beruházásait.

A konvergencia-célkitűzés alá tartozó kohéziós országok és régiók esetében a munkában elérhető termelékenység
és minőség növelése – különösen a gazdasági, foglalkoztatási, szociális, oktatási, egészségügyi, környezeti és
igazságügyi téren – elengedhetetlen annak érdekében, hogy serkentsék és fokozzák a reformokat, élénkítsék a
termelékenységet és növekedést a szélesebb értelemben vett gazdaságban, továbbá előmozdítsák a társadalmi és
területi kohéziót és a fenntartható fejlődést. A Strukturális Alapok fontos szerepet játszhatnak a politikák eredmé-
nyes kialakításának és végrehajtásának támogatásában, amely felöleli az összes részvevőt a területek széles köre
tekintetében.

Következésképpen a konvergencia-célkitűzés alá tartozó kohéziós országokat és régiókat felkérik, hogy építsék ki a
megfelelő közigazgatási és közszolgáltató szerveket nemzeti, regionális és helyi szinten. Az e területen megvalósuló
intézkedéseknek figyelembe kellene venniük az egyes tagállamok egyéni helyzetét. Az összpontosítás elvének
megfelelően a tagállamokat felkérik tehát, hogy végezzenek átfogó elemzést az igazgatási kapacitás számára legtöbb
támogatást igénylő politikai területek azonosítása érdekében. A beruházást azokra a politikai területekre kellene
összpontosítani, ahol a legnagyobb akadályok állnak a társadalmi-gazdasági fejlődés útjában, valamint ahol az
igazgatási reformok alapvető alkotóelemei tekintetében szintén beruházásra van szükség.
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A tagállamoknak biztosítják, hogy a közigazgatás terén a hatékonyság és az átláthatóság növelésére és a közszol-
gáltatások korszerűsítésére irányuló igénnyel megfelelő módon foglalkoznak. E címsor cselekvési iránymutatásai a
következők:

— A helyes politika- és programtervezés támogatása, monitoring, értékelés és hatásvizsgálat tanulmányok,
statisztikák, szakértés, valamint előrejelzés útján és a közigazgatáson belüli együttműködés, továbbá az
érintett köz- és magántestületek közötti párbeszéd támogatása.

— A kapacitásépítés fokozása a politikák és programok megvalósításában, beleértve a jogszabálytervezetekben
benne rejlő esetleges bűnelkövetési lehetőségek előzetes kontrollját és a jogszabályok végrehajtására kiter-
jedő figyelmet, különösen a képzési igények felmérésén, a szakmai előmenetelről szóló áttekintéseken, az
értékeléseken, a társadalmi megfelelősségi eljárásokon, a nyílt kormányzat elveinek végrehajtásán, a vezetői
és személyzeti képzéseken, valamint a kulcsfontosságú szolgáltatások, felügyelőségek és a társadalmi-gazda-
sági részvevők egyedi támogatásán keresztül.

1.3.5. Az egészséges munkaerő fenntartásában nyújtott segítség

Az EU demográfiai szerkezete, az elöregedő társadalom és a munkaerő számának a következő évek során várható
csökkenésének tudatában elengedhetetlen fontosságú, hogy az Unió lépéseket tegyen annak érdekében, hogy
növekedjen a munkaerőpiacán résztvevők egészségben ledolgozott éveinek száma. Az egészség fejlesztésébe és a
betegségmegelőzésbe történő beruházások segítséget nyújtanak majd abban, hogy a lehető legtöbb munkavállaló
vehessen továbbra is aktívan részt a társadalomban, ami azzal jár, hogy gazdasági hozzájárulásuk ezáltal fenn-
marad, valamint függőségük mértéke csökken. Ez közvetlen hatással bír a termelékenységre és a versenyképességre,
valamint az életminőséget általánosságban pozitívan befolyásolja.

Az európai régiók között jelentősek a különbségek az egészségi állapot és az egészségügyi ellátáshoz való hozzá-
férés terén. Fontos tehát, hogy a kohéziós politika hozzájárulást nyújtson az egészségügyi intézmények számára, és
ezáltal segítsen növelni a munkában egészségesen töltött évek számát, különösen a szegényebb tagállamokban és
régiókban. A közösségi alapú egészségügyi fejlesztésnek és a megelőzést szolgáló intézkedésnek fontos szerepet
kell játszaniuk az egészségügy terén tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése terén. A jó egészségügyi ellátás a
munkaerőpiacon magasabb részvételt, az életút során több munkában töltött időt, magasabb termelékenységet,
valamint kevesebb egészségügyi ellátásra fordított és szociális jellegű kiadást jelent.

Fontos, hogy a kohéziós politika – különösen a fejlődésben lemaradt régiókban – hozzájáruljon a hosszú távú
gondozást biztosító létesítmények fejlesztéséhez, és beruházzon az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésébe, külö-
nösen akkor, amikor ezek hiánya vagy nem kielégítő mértékű fejlődése jelentős akadályt képez a gazdasági fejlődés
útjában. A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy az egészségügyi ellátást biztosító rendszerek hatékonyságának
növelésére irányuló igényt az IKT-ba, a tudásba és innovációba való beruházáson keresztül kielégítik. Az e címsor
cselekvési iránymutatásai a következők:

— Az egészségügyi kockázatok megelőzésére a termelékenységi szintek javításának a generikus egészségügyi
információs kampányok eszközei, valamint a tudás és technológia átadásának biztosítása által való előse-
gítésére, továbbá gondoskodjanak arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások terén rendelkezésre álljanak a
szükséges szakképesítések, termékek és felszerelések a kockázatok megelőzése és az általuk lehetségesen
okozható kár lehető legkisebbre csökkentése érdekében.

— Az egészségügyi infrastruktúra hiányosságainak pótlására és a szolgáltatásokról való hatékony gondoskodás
előmozdítására, amennyiben a szegényebb tagállamok és régiók gazdasági fejlődése érintett. Ezt az intéz-
kedést a szolgáltatásokról való gondoskodás és a megfelelő technológiák – mint például a távegészségügy
és az e-egészség szolgáltatásaiban rejlő költségtakarékos lehetőségek – optimális szintjének mélyreható
elemzésére kell alapozni.

2. A KOHÉZIÓS POLITIKA TERÜLETI DIMENZIÓJA

A kohéziós politika egyik jellemzője – az ágazati politikákkal szemben – azon képességében rejlik, hogy alkal-
mazkodni tud a különleges igényekhez, valamint az egyedi földrajzi kihívásokhoz és lehetőségekhez. A kohéziós
politika szerint a földrajzi elhelyezkedés meghatározó tényező. Ennek megfelelően a tagállamoknak és a régióknak
különös figyelmet kellene fordítaniuk ezekre a sajátos földrajzi körülményekre, amikor kialakítják programjaikat és
forrásaikat a kulcsprioritásokra összpontosítják.
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A területi dimenzió figyelembe vétele segít a fenntartható közösségek létrehozásában, valamint annak megakadá-
lyozásában, hogy az egyenlőtlen regionális fejlődés csökkentse az átfogó növekedési potenciált. Az ilyen megkö-
zelítés megköveteli azt is, hogy a városi és vidéki területek sajátos problémáival és lehetőségeivel is foglalkozzanak,
valamint az olyan különös területekéivel is, mint a határokon átnyúló és a szélesebb transznacionális térségek, vagy
az elszigeteltségük, távoli elhelyezkedésük (mint például a legkülső vagy a sarkvidéki régióké), gyér lakosságuk vagy
hegyvidéki jellegük miatt egyéb hátrányoktól szenvedő régiók. A partmenti területeken fennálló környezetvédelmi
és népességi problémák kezelése is szükséges lehet. A területi kohézió előmozdítására irányuló tevékenységek
sikeres végrehajtása olyan végrehajtási mechanizmusokat igényel, amelyek biztosítják valamennyi területet számára,
hogy a versenyképességi tényezőt jelentő egyéni teljesítőképességüknek megfelelő bánásmódban részesüljenek.
Következésképpen a felelősségteljes kormányzás fontos szerepet játszik a területi dimenzió eredményes alkalmazása
során.

A programok következő generációja esetében a területi kohézió előmozdításának az arra irányuló erőfeszítés részét
kell alkotnia, hogy Európa teljes területének lehetősége nyíljon hozzájárulni a növekedésre és a foglalkoztatásra
irányuló menetrendhez. Pontosabban ez azt jelenti, hogy a területi kohéziónak eltérő, az egyes tagállamok törté-
nelméhez, kultúrájához vagy intézményi helyzetéhez kapcsolódó jelentést kell adni.

A magas színvonalú, a szereplőket valamennyi – azaz nemzeti, regionális, városi, vidéki és helyi – szinten össze-
fogó partnerség kidolgozása szintén alapvető. A területi kohézió területén elért siker attól az átfogó stratégiától
függ, amely meghatározza azt a keretet, amelyen belül az egyedi célkitűzéseket és intézkedéseket megvalósítják.

Az új jogszabályi keret szerint a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az új programokban adjanak
hatáskört a városoknak és a városi kérdésekkel foglalkozó alapoknak. A partnerség valamennyi előnyének kihasz-
nálásához a városokat mindvégig be kell vonni a folyamatba. Ez magában foglalja a program átruházott részeinek
tervezéséért és végrehajtásáért való felelősséget is.

Az új jogszabályi keret rendelkezik a legkülsőbb régiók támogatásáról is annak érdekében, hogy csökkenthetők
legyenek azoknak a nagy távolságokból adódó kiadásaik. Kihívást fog jelenteni annak biztosítása, hogy ez a
segítségnyújtás egészében hozzájáruljon a stratégiai program megvalósításához, tehát fenntartható fejlődést és
munkahelyeket eredményezzen.

2.1. A városok hozzájárulása a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz

Amint az a kohéziós politikáról és a városokról szóló bizottsági közleményben is szerepel, az Európai Unió
népességének több mint 60 %-a él 50 000 lakos feletti népességű városi területeken (1). A városokban és a városi
térségekben található a legtöbb munkahely, üzleti vállalkozás és felsőoktatási intézmény, valamint a városok
kulcsfontosságúak a társadalmi kohézió megteremtésében. Az európai városok a legjobban képzetteket vonzzák
magukhoz, gyakran olyan kedvező környezetet hozva létre ilyen módon, ami további innovációt és vállalkozásokat
eredményez, és ami még vonzóbbá teszi a városokat az újabb tehetségek számára.

A városokban és a városi térségekben nem csak a lehetőségek összpontosulnak, hanem a kihívások is, ezért
figyelembe kellene venni a városi térségek jellemző problémáit, mint például a munkanélküliséget és a társadalmi
kirekesztést (ideértve a „dolgozó szegények” problémáját is), a magas és emelkedő bűnözési arányokat, a zsúfolt
utakat, továbbá a városhatárokon belüli leromlott területeket.

A városi területekre összpontosító programok különböző formákat ölthetnek. Először is, léteznek a városokat mint
a regionális fejlődés motorjait támogató intézkedések. Az ilyen intézkedéseknek a versenyképesség – például a
klaszterekbe rendezés révén való – javulására kell irányulniuk. A támogatott intézkedések felölelik a vállalkozói
szellem, az innováció és a szolgáltatásfejlesztés – ideértve a gyártói szolgáltatásokat is – előmozdítását célzó
intézkedéseket. Fontos a nagyon magasan képzett személyzet odavonzása és megtartása is (az elérhetőségre, a
kulturális szolgáltatások biztosítására stb. vonatkozó intézkedésekkel).

Másodsorban, léteznek a városi területeken belüli belső kohézió előmozdítására irányuló intézkedések, amelyek a
válságos helyzetű kerületek helyzetének javítását kísérlik meg. Ezek nem csak a kerületek számára előnyösek,
hanem hozzájárulnak a jobb életminőség kereséséből adódó, a terjeszkedő külvárosi területekre nehezedő nyomás
csökkentéséhez is.
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Ezzel összefüggésben fontosak azok az intézkedések is, amelyek a fizikai környezet rehabilitációját, a rozsdaöve-
zetek átépítését – különösen a régi ipartelepeken –, valamint a turizmusra is pozitív hatással lévő történelmi és
kulturális örökség megőrzését és fejlesztését kísérlik meg az olyan vonzóbb városok létrehozása érdekében, ahol az
emberek élni kívánnak. A meglévő közterületek és ipari területek újjászervezése fontos szerepet játszhat a külvá-
rosiasodás és a városok terjeszkedésének elkerülésében, és ilyen módon a fenntartható gazdasági fejlődés számára
szükséges infrastruktúrák létrehozásának támogatásában. Általánosabban megközelítve a kérdést, a közterületek
tervezésének, kialakításának és karbantartásának javítása révén a városok megszabadulhatnak a bűnözéstől, ilyen
módon elősegítve a vonzó utcák, parkok és nyitott terek létrehozását, amelyek biztonságosak és biztonságot adnak.
A városi területeken a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontok szorosan összekapcsolódnak. A
magas színvonalú városi környezet hozzájárul a megújított lisszaboni stratégiának ahhoz a prioritásához, amely
szerint Európát a munka, az élet és a beruházások szempontjából vonzóbbá kell tenni (1).

Harmadsorban, léteznek olyan intézkedések, amelyek a kiegyensúlyozottabb, többközpontú fejlődés elérésének
előmozdítását célozzák meg azáltal, hogy nemzeti és közösségi szinten a városi hálózat kiépítését – beleértve a
gazdaságilag legerősebb nagyvárosok és a kis és közepes nagyságú városokat felölelő más városi térségek közötti
kapcsolatot – támogatják. Ez stratégiai döntéseket igényel a növekedési sarkpontok meghatározása és megerősítése
során, és – ami ugyanilyen fontos – az olyan hálózatok megalkotása során, amelyek fizikai (infrastruktúra,
információtechnológia stb.) és humán (az együttműködést előmozdító intézkedések stb.) szempontok szerint is
összekapcsolják őket. Mivel ezek a sarkpontok szélesebb területeket – beleértve a városokhoz közeli vidéki
területeket – szolgálnak ki, hozzájárulnak a tagállam és a Közösség mint egész fenntartható és kiegyensúlyozott
fejlődéséhez. A vidéki területek hasonlóképpen szélesebb területeket szolgálnak ki, például szabadidős tevékenysé-
geket és kirándulási lehetőségeket biztosítanak. Ezért a városi és vidéki területek együttműködésére is hangsúlyt kell
fektetni.

A korábbi tapasztalatok alapján a városi intézkedések során több alapvető elv érvényesül. Elsőként a nagyváro-
sokban található alapvető fontosságú partnereknek és a helyi hatóságoknak fontos szerepet kell játszaniuk e
célkitűzések elérésében. Amint az korábban már szerepelt, a tagállamok ruházhatnak felelősséget a városokra a
városi fejlődéssel kapcsolatban. Ez különösen akkor fontos, ha a térbeli közelség szerepet játszik, például a főként
helyi jellegű kihívásoknak – mint például a társadalmi kirekesztés és az alapvető szolgáltatások elérhetőségének
hiánya – való megfelelés érdekében.

Másodsorban a középtől hosszú távig terjedő fejlesztési terv fenntartható városfejlesztés számára történő előké-
szítése általában a siker előfeltételét képezi, mivel biztosítja a beruházások és azok környezeti minőségének
következetességét. Ez továbbá segítséget nyújt a magánszféra által a városok újjászületése érdekében tett kötele-
zettségvállalás és részvétel biztosításában. Általánosságban véve multidiszciplináris vagy integrált megközelítésre
van szükség. A területalapú intézkedéseknél – például a társadalmi integráció érdekében – ez azt követeli meg,
hogy az életminőségnek (ideértve a környezetet és a lakhatást) vagy az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások
szintjének javítására irányuló intézkedéseket olyan intézkedésekkel kombinálják, amelyek az új tevékenységek
fejlesztését és a munkahelyek teremtését mozdítják elő az érintett területek hosszú távú jövőjének biztosítása
érdekében. Az új JESSICA-kezdeményezés célja a tervezést szolgáló, a városi fejlesztési tervek keretében létrejött
projektek támogatását célzó pénzügyi termékek kialakításának elősegítése.

Általában véve az integrált támogatási szolgáltatásoknak és programoknak azokra a csoportokra kell összponto-
sítaniuk, amelyeknek leginkább szükségük van a segítségre, például a bevándorlókra, a fiatalokra és a nőkre.
Valamennyi állampolgárt ösztönözni kell arra, hogy a szolgáltatások tervezésében és nyújtásában egyaránt vegyen
részt.

2.2. A vidéki területek, a halászterületek és a természeti hátránnyal küzdő területek gazdasági sokféleségének
támogatása

A kohéziós politika alapvető fontosságú szerepet játszhat továbbá a vidéki térségek gazdasági megújulásának
támogatásában, kiegészítve az új vidékfejlesztési alap (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, EMVA) (2)
által támogatott intézkedéseket. E kiegészítő megközelítésnek törekednie kell Európa vidéki területei gazdaságának
szerkezetátalakítására és sokféleségének támogatására.

A strukturális, foglalkoztatási és vidékfejlesztési politikák közötti együttműködést ösztönözni kell. E tekintetben a
tagállamoknak biztosítaniuk kellene az ERFA, a Kohéziós Alap, az ESZA, az EHA és az EMVA által finanszíro-
zandó intézkedések közötti együttműködést és összhangot az adott térség és a tevékenység adott területe tekinte-
tében. A különféle alapok által támogatott intézkedések közötti demarkációs vonal és a koordinációs mechaniz-
musok tekintetében a fő irányadó alapelveket a nemzeti stratégiai referenciakeret/nemzeti stratégiai terv szintjén
kellene meghatározni.
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A kohéziós politika tekintetében a vidéki térségek, illetve a kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező régiók
– ideértve számos szigetet – érdekében tett intézkedéseknek a vidéki gazdaság sokféleségének előmozdítása révén
kell hozzájárulniuk az új lehetőségek megteremtéséhez. Ez magában foglalja az általános gazdasági érdekű szol-
gáltatások minimális szintjének biztosításának támogatására irányuló erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a
vállalkozásokat és a képzett személyzetet odavonzzák, valamint az elvándorlást korlátozzák. Ezzel összefüggésben
szükség van a fő nemzeti és európai hálózatokhoz való csatlakoztathatóságra. Továbbá a kohéziós politikának
támogatnia kellene a vidéki térségek endogén teljesítőképességét például a termékek forgalomba hozatalának
nemzeti és globális szinten megvalósuló támogatása által, valamint a meglévő gazdasági tevékenységek terén a
folyamat- és termékinnováció előtérbe helyezésével.

A szolgáltatások – ideértve a fent említett, egészséges munkaerőt biztosító szolgáltatásokat is – hatékony bizto-
sításához szükséges kritikus tömeg elérése különös kihívást jelent. A valamennyi szolgáltatáshoz való hozzáférés
mindenki számára történő biztosítása, különösen a nagyon gyéren lakott térségekben, megvalósítható lehet a vidéki
térségek (például a kis- és középméretű városokban) fejlődési sarkpontjaiba való beruházással, valamint a helyi
értékeken alapuló gazdasági klaszterek fejlesztésével, valamint az új információs technológiák alkalmazásával.

Számos vidéki térség támaszkodik nagy mértékben a turizmusra. E régiók olyan integrált megközelítést igényelnek,
amelyet a minőségnek szentelnek, összpontosítva a fogyasztók megelégedettségére, és alapozva a fenntartható
fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióira. Az intézkedéseknek meg kellene őrizniük, létre kellene
hozniuk és ki kellene használniuk a természeti és kulturális értékeket, ami fontos előnyös mellékhatásokkal járhat a
természetes környezet védelmét és a biológiai sokféleségbe történő beruházás támogatását illetően. Az integrált
megközelítésnek arra kellene irányulnia, hogy előnyös hatást gyakoroljon a turisztikai ágazatra, a helyi gazdaságra,
a turisztikai ágazatban dolgozókra, a látogatókra és a helyi lakosságra, továbbá a természeti és kulturális örökségre.

A halászati ágazatban földrajzi okokból gyakran különös kihívást jelent a halászattól függő partmenti térségek és a
kis szigetek gazdasági szerkezetátalakítása, így a kohéziós politika az új Európai Halászati Alap (EHA) által
támogatott intézkedéseket kiegészítve fontos szerepet tölthet be e téren.

2.3. Együttműködés

A határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködést előmozdító intézkedéseknek ki kellene
egészíteniük a fent említett három prioritást. Ennek következményeként az EU régiói közötti szorosabb együtt-
működésnek segítenie kellene a gazdasági fejlődés felgyorsítását és a nagyobb növekedés elérését. A nemzeti
határok gyakran képezik gátját az európai térség mint egész fejlődésének, és lefékezhetik a teljes versenyképessé-
gének elérésére irányuló teljesítőképességét. Határokon átnyúló és transznacionális értelemben a közlekedés, a
vízgazdálkodás és a környezetvédelem egyértelmű példái az olyan összefogott és integrált megközelítést igénylő
erőpróbáknak, amelyek átlépik a nemzeti határokat.

2.4. A határokon átnyúló együttműködés

Az Európában megvalósuló határokon átnyúló együttműködés célja, hogy integrálja azokat a nemzeti határok által
elválasztott térségeket, amelyek közös megoldást igénylő közös problémákkal szembesülnek. Ilyen kihívások az
Unió minden határrégiójában előfordulnak a munkaerő- és tőkepiac, az infrastrukturális hálózatok, a költségvetési
kapacitás és az intézmények töredezettsége miatt.

Noha az együttműködési programokat személyre szabottá kellene tenni az egyes határrégiók által megtapasztalt
egyedi helyzetnek megfelelően, fontos erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy a segítséget a növekedés és
munkahelyteremtés támogatása érdekében a fő prioritásokra irányítsák.

A határokon átnyúló együttműködésre irányuló, jövőbeli, általánosan alkalmazandó ajánlások a helyzetek nagyfokú
sokfélesége miatt nem mindig helytállóak. Egyidejűleg a határok által teremtett akadályok tekintetében hasznos
kiindulópont a meglévő közlekedési és távközlési infrastruktúra fejlesztése, továbbá – ahol szükséges – az új
kapcsolatok kiépítése. Ezek a határokon átnyúló kapcsolatok létrehozásának vagy fejlesztésének előfeltételei.
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A határokon átnyúló együttműködésnek a határrégiók versenyképességének erősítésére kellene összpontosítania.
Továbbá hozzá kellene járulnia a gazdasági és társadalmi integrációhoz, különösen ott, ahol mindkét oldalon
szélesen kiterjedt gazdasági egyenlőtlenségek állnak fenn. Az intézkedések felölelik a tudás és a know-how átadá-
sának előmozdítását, a határokon átnyúló üzleti tevékenységek fejlesztését, a határokon átnyúló oktatást/képzést,
valamint az egészségügyi ellátásban rejlő lehetőségeket és a határokon átnyúló munkaerőpiac integrálását; továbbá
a környezet és a mindenkit fenyegető veszélyek közös kezelését. Ahol a határokon átnyúló együttműködés alap-
vető feltételei már életbe léptek, a kohéziós politikának azon intézkedések támogatására kellene összpontosítania,
amelyek hozzáadott értéket teremtenek a határokon átnyúló tevékenységek számára: például a határokon átnyúló
versenyképesség növelése az innováción, kutatáson és fejlesztésen keresztül; az immateriális hálózatok (szolgálta-
tások) vagy fizikai hálózatok (közlekedés) a célból történő összekapcsolásán keresztül, hogy megerősítsék az
európai polgárság jellemzőjeként létező határokon átnyúló önazonosságot; a határokon átnyúló munkaerő-piaci
integráció előmozdítását; a határokon átnyúló vízgazdálkodást és árvízvédelmet; természeti és technológiai kocká-
zatok közös kezelése.

Különös figyelmet kell szentelni az Uniónak a bővítést követően módosuló külső határai miatt bekövetkező
kihívásoknak és lehetőségeknek. Szükség van a koherens, határokon átnyúló, mindkét oldal gazdasági tevékeny-
ségét ösztönző tevékenységek előmozdítására, és a fejlődés előtti akadályok eltávolítására. Ennek érdekében a
kohéziós politikának és az új európai szomszédsági és partnerségi eszköznek, valamint adott esetben az előcsatla-
kozási eszköznek létre kell hoznia az ilyen tevékenységek összefüggő keretrendszerét.

2.5. Transznacionális együttműködés

A transznacionális térségekben növelni kell a gazdasági és társadalmi integrációt és kohéziót. A transznacionális
együttműködési programok arra törekszenek, hogy fokozzák az együttműködést a tagállamok között a stratégiailag
fontos kérdésekben.

Támogatást kellene tehát biztosítani azon intézkedések számára, amelyek igyekeznek fokozni a területek fizikai
összekapcsolódását (pl. a fenntartható közlekedés beruházásait), továbbá az immateriális kapcsolatokat (hálózatok,
régiók és az érintett felek közötti kölcsönös átadások).

Az előirányzott intézkedések magukban foglalják az európai közlekedési folyosók (különösen a határokon átnyúló
szakaszok) létrehozását a természeti veszélyek (például tűz, aszály és áradás) megelőzése, a folyómedri szintű
vízgazdálkodás, az integrált tengerészeti együttműködés, a fenntartható városi fejlesztés és a KTF/innovációs
hálózatok érdekében.

A transznacionális együttműködés aktuális zónáinak térképét módosították annak biztosítása érdekében, hogy
megteremtsék az alapvető strukturális intézkedések végrehajtásának feltételeit. Úgy lettek kijelölve, hogy vegyék
figyelembe egy földrajzi jellemző területi összefüggését és funkcionális feltételeit, például ha egy olyan folyó
medrén vagy partmenti zónáján osztoznak, amely ugyanahhoz a fő közlekedési folyosó által átszelt hegyvidékhez
tartozik. Más feltételek, mint például történelmi vagy intézményi struktúrák, vagy meglévő együttműködés vagy
egyezmények, úgyszintén idetartoznak.

2.6. Régiók közötti együttműködés

A régiók közötti együttműködési programoknak a növekedési és foglalkoztatási menetrendre kellene összponto-
sítaniuk: az innováció, a kis- és középvállalkozások és a vállalkozói szellem, a környezetvédelem és a kockázat-
megelőzés megerősítése. Ösztönözni fogják továbbá a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok kölcsönös átadását a
városi fejlődés, a közszolgáltatások (mint például az IKT-t alkalmazó egészségügy és kormányzat) korszerűsítése,
valamint az együttműködési programok, továbbá tanulmányok és adatgyűjtés végrehajtásának tekintetében. A
régiók közötti együttműködést támogathatják továbbá a konvergenciára, valamint a regionális versenyképességre
és foglalkoztatásra irányuló programok keretein belül is. Továbbá a tapasztalatok és legjobb gyakorlatok kölcsönös
átadását a városi fejlődés, a társadalmi integráció, a nagyvárosok és vidéki térségek közötti kapcsolat, valamint az
együttműködési programok végrehajtásának tekintetében ösztönzik majd.
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II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

(2005/600/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 128 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Zatrudnienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej określa jako cel
Unii, między innymi, popieranie postępu gospodarczego
i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia.
Artykuł 125 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską stanowi, że Państwa Członkowskie i Wspólnota
działają w celu wypracowania skoordynowanej strategii
zatrudnienia, w szczególności w celu wsparcia siły robo-
czej wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do dosto-
sowania się, jak również rynków pracy reagujących na
zmiany gospodarcze.

(2) Na szczycie w Lizbonie w marcu 2000 r. Rada Euro-
pejska zapoczątkowała realizację strategii zmierzającej
do osiągnięcia stałego wzrostu gospodarczego, większej
liczby i lepszych miejsc pracy oraz większej spójności

społecznej, określając długoterminowe cele w dziedzinie
zatrudnienia, jednak po upływie pięciu lat cele tej stra-
tegii pozostają dalekie od ich osiągnięcia.

(3) Przedstawienie wytycznych w sprawie zatrudnienia oraz
ogólnych wytycznych polityki gospodarczej w formie
zintegrowanego pakietu przyczyni się do ponownego
ukierunkowania Strategii lizbońskiej na wzrost
i zatrudnienie. Wiodącą rolę w realizacji celów Strategii
lizbońskiej w zakresie zatrudnienia odgrywa Europejska
strategia zatrudnienia. Wzmocnienie spójności społecznej
również stanowi kluczowy element dla osiągnięcia
sukcesu Strategii lizbońskiej. I odwrotnie, zgodnie
z brzmieniem Agendy społecznej, sukces Europejskiej
strategii zatrudnienia przyczyni się do osiągnięcia więk-
szej spójności społecznej.

(4) Zgodnie z konkluzjami wiosennego szczytu Rady, który
odbył się w dniach 22 i 23 marca 2005 r., Unia musi
mobilizować wszystkie odpowiednie zasoby krajowe
i wspólnotowe – łącznie z polityką spójności –

w trzech wymiarach Strategii lizbońskiej (ekono-
micznym, społecznym i środowiskowym), aby lepiej
wykorzystać ich synergie w ogólnym kontekście trwałego
rozwoju.

(5) Cele dotyczące pełnego zatrudnienia, jakości zatrud-
nienia, wydajności pracy i spójności społecznej muszą
znaleźć odzwierciedlenie w wyraźnych priorytetach,
którymi są: przyciąganie na rynek pracy
i zatrzymywanie na nim większej liczby osób, zwięk-
szanie podaży pracy oraz modernizacja systemów opieki
społecznej; zwiększanie zdolności dostosowania pracow-
ników i przedsiębiorstw; oraz zwiększanie inwestycji
w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę
umiejętności.

(6) Wytyczne dotyczące zatrudnienia powinny być podda-
wane pełnemu przeglądowi raz na trzy lata, a w między-
czasie, do 2008 r., ich aktualizacja powinna pozostać
ściśle ograniczona.
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(1) Opinia z dnia 26 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia z dnia 31 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).



[FŐBB EU-VONATKOZÁSÚ SZÖVEGEK ]

[ 65 ]

(7) Komitet ds. Zatrudnienia i Komitet Ochrony Socjalnej
opracowały wspólną opinię dotyczącą „Wzrostu
i zatrudnienia – zintegrowanych wytycznych na lata
2005–2008”.

(8) Zalecenie Rady z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie wykonania polityk zatrudnienia Państw Człon-
kowskich (1) zachowuje ważność jako podstawa odnie-
sienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się przedstawione w Załączniku wytyczne
dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich.

Artykuł 2

Wytyczne są uwzględniane w politykach zatrudnienia Państw
Członkowskich, które są przedstawiane w krajowych progra-
mach reform.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady
G. BROWN

Przewodniczący

PLL 205/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.8.2005

(1) Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 47.
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ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE W SPRAWIE ZATRUDNIENIA (2005–2008)

(Zintegrowane wytyczne nr 17–24)

— Wytyczna nr 17: Wdrażanie polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiąganie pełnego zatrudnienia, poprawę
jakości i wydajności pracy oraz na wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej

— Wytyczna nr 18: Promowanie podejścia do pracy zgodnego z cyklem życia człowieka

— Wytyczna nr 19: Zapewnianie rynków pracy sprzyjających integracji, zwiększanie atrakcyjności pracy oraz czynienie
pracy opłacalną dla osób jej poszukujących, w tym osób znajdujących się w gorszym położeniu i zawodowo
nieaktywnych

— Wytyczna nr 20: Lepsze dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy

— Wytyczna nr 21: Promowanie elastyczności przy równoczesnym zapewnianiu bezpieczeństwa zatrudnienia oraz
redukowanie segmentacji rynku pracy z uwzględnieniem roli partnerów społecznych

— Wytyczna nr 22: Kształtowanie sprzyjających zatrudnieniu kosztów pracy oraz mechanizmów ustalania płac

— Wytyczna nr 23: Zwiększanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki

— Wytyczna nr 24: Dostosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawo-
dowych

Wytyczne dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich

Państwa Członkowskie, we współpracy z partnerami społecznymi, prowadzą swoje polityki w celu realizacji opisanych
poniżej celów i priorytetów działania. Odzwierciedlając Strategię Lizbońską, polityki Państw Członkowskich wspierają
w sposób zrównoważony:

— Pełne zatrudnienie: Dla podtrzymania wzrostu gospodarczego i wzmocnienia spójności społecznej niezbędne jest
osiągnięcie pełnego zatrudnienia oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia i nieaktywności zawodowej poprzez zwięk-
szenie popytu na pracę i podaży pracy.

— Poprawę jakości i wydajności pracy: Staraniom w celu podniesienia poziomu zatrudnienia towarzyszy podnoszenie
poziomu atrakcyjności miejsc pracy, jakości pracy i przyspieszanie tempa wzrostu wydajności pracy oraz zmniejszanie
udziału w zatrudnieniu nisko opłacanych pracowników. Należy w pełni wykorzystać efekt synergii pomiędzy jakością
pracy, wydajnością i zatrudnieniem.

— Wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej: potrzebne jest podjęcie zdecydowanego działania w celu wzmacniania
integracji społecznej, zapobiegania wyłączaniu z rynku pracy i wspierania dostępu do zatrudnienia osób znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji oraz zmniejszania istniejących pomiędzy regionami różnic w zakresie zatrudnienia,
bezrobocia i wydajności pracy, w szczególności jeśli chodzi o regiony opóźnione w rozwoju.

Zapewnianie równych szans i zwalczanie przejawów dyskryminacji jest niezbędne dla postępu. We wszelkich podejmo-
wanych działaniach powinno się uwzględniać włączanie kwestii płci do głównego nurtu politycznego oraz propagowanie
równości mężczyzn i kobiet. Jako część nowego podejścia międzypokoleniowego należy zwrócić szczególną uwagę na
sytuację młodzieży, wdrażanie Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży oraz promowanie dostępu do zatrudnienia przez
cały okres życia zawodowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na znaczne zmniejszenie różnic w poziomie zatrud-
nienia osób znajdujących się w gorszym położeniu, w tym osób niepełnosprawnych, jak również obywateli państw
trzecich i obywateli UE, zgodnie z wszelkimi krajowymi celami.

W podejmowanych działaniach Państwa Członkowskie powinny zapewnić dobre zarządzanie politykami zatrudnienia.
Powinny ustanowić szerokie partnerstwo na rzecz zmian poprzez zaangażowanie organów parlamentarnych i innych
zainteresowanych stron, także na szczeblu regionalnym i lokalnym. Europejscy i krajowi partnerzy społeczni powinni
odgrywać centralną rolę w tym procesie. Określona ilość ustanowionych na szczeblu europejskim, w ramach Europejskiej
strategii zatrudnienia i w kontekście wytycznych z roku 2003, celów i poziomów odniesienia, które powinny nadal być
uzupełniane wskaźnikami i zestawieniami wyników, została zamieszczona na końcu niniejszego załącznika. Zachęca się
również Państwa Członkowskie do określenia własnych zobowiązań i celów, z uwzględnieniem wspomnianych celów
i poziomów odniesienia oraz zaleceń z roku 2004 uzgodnionych na poziomie UE.
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Dobre zarządzanie wymaga także większej skuteczności w przydzielaniu zasobów administracyjnych i finansowych.
Działając w porozumieniu z Komisją, Państwa Członkowskie powinny przeznaczać środki z funduszy strukturalnych,
w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację Europejskiej strategii zatrudnienia i przedstawiać
sprawozdania z podejmowanych działań. Należy zwrócić szczególną uwagę na wzmacnianie zdolności instytucjonalnych
i administracyjnych Państw Członkowskich.

Wytyczna nr 17: Wdrażanie polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawę jakości
i wydajności pracy oraz na wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej.

Polityki powinny przyczyniać się do osiągnięcia średniej stopy zatrudnienia wynoszącej 70 % ogółem dla całej Unii
Europejskiej (UE), co najmniej 60 % dla kobiet oraz 50 % dla starszych pracowników (55–64 lata), do roku 2010,
a także do zmniejszenia bezrobocia i nieaktywności zawodowej. Państwa Członkowskie powinny rozważyć ustano-
wienie docelowych krajowych stóp zatrudnienia.

Podczas realizacji tych celów działanie powinno zostać skupione na następujących priorytetach:

— przyciąganiu na rynek pracy i zatrzymywaniu na nim większej liczby osób, zwiększaniu podaży pracy oraz moder-
nizacji systemów opieki społecznej,

— zwiększaniu zdolności dostosowywania pracowników i przedsiębiorstw,

— zwiększaniu inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę umiejętności.

1. PRZYCIĄGNIĘCIE NA RYNEK PRACY I ZATRZYMANIE NA NIM WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, ZWIĘKSZENIE PODAŻY
PRACY ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ

Zwiększenie poziomu zatrudnienia pozostaje najskuteczniejszym sposobem generowania wzrostu gospodarczego
i wspierania systemów gospodarczych sprzyjających integracji społecznej, przy równoczesnym stwarzaniu siatki bezpie-
czeństwa dla osób niezdolnych do pracy. Promowanie zwiększonej podaży pracy we wszystkich grupach społecznych,
nowego sposobu podejścia do pracy zgodnego z cyklem życia człowieka oraz modernizacja systemów opieki społecznej
w celu zapewnienia należytego ich funkcjonowania, stabilności finansowej i odpowiedniej zdolności reagowania na
zmieniające się potrzeby społeczne mają tym większe znaczenie, iż spodziewany jest spadek populacji w wieku produk-
cyjnym. Podejście międzypokoleniowe powinno obejmować zwrócenie szczególnej uwagi na problemy utrzymujących się
różnic w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn oraz niskich wskaźników zatrudnienia starszych pracowników i młodzieży.
Należy także podjąć działania w celu rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży, które jest średnio dwa razy
wyższe od ogólnej stopy bezrobocia. Należy stworzyć odpowiednie warunki ułatwiające podnoszenie poziomu zatrud-
nienia zarówno wśród osób podejmujących pracę po raz pierwszy, osób powracających do pracy po przerwie, jak
i pragnących przedłużyć okres życia zawodowego. Kluczowe znaczenie mają takie czynniki, jak jakość miejsc pracy,
w tym wynagrodzenia i świadczenia, warunki pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, dostęp do uczenia się przez całe życie
i odpowiednie perspektywy zawodowe, ważne jest też wsparcie i korzyści, których źródłem są systemy opieki społecznej.

Wytyczna nr 18: Promowanie podejścia do pracy zgodnego z cyklem życia człowieka poprzez:

— ponawianie starań zmierzających do tworzenia ścieżek zatrudnienia dla młodzieży oraz zmniejszania bezrobocia
wśród młodzieży, do czego wzywa Europejski Pakt na rzecz Młodzieży,

— podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet i eliminowania istniejących
między kobietami a mężczyznami różnic w zatrudnieniu, bezrobociu i wynagrodzeniach,

— ułatwianie godzenia życia prywatnego z zawodowym oraz tworzenie łatwo dostępnych i przystępnych cenowo
struktur opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi,

— wspieranie aktywnego starzenia się, w tym odpowiednich warunków pracy, poprawa opieki zdrowotnej (w pracy)
oraz odpowiednie zachęty do podejmowania pracy i zniechęcanie do wczesnego przechodzenia na emeryturę,

— nowoczesne systemy opieki społecznej, w tym emerytalny i opieki zdrowotnej, zapewniające ich dostosowanie
społeczne, stabilność finansową i zdolność reagowania na zmieniające się potrzeby, tak aby wspierać aktywność
zawodową i wydłużać okres życia zawodowego.

Patrz również: zintegrowana wytyczna „Zapewnienie trwałości gospodarczej i budżetowej jako podstawy wzrostu
zatrudnienia” (nr 2).
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Aby zwiększyć udział w zatrudnieniu i zwalczać wykluczenie społeczne, istotnym jest ułatwianie dostępu do rynku pracy
osobom poszukującym pracy, zapobieganie bezrobociu i zapewnianie osobom, które straciły pracę, bliskiego związku
z rynkiem pracy oraz możliwości zwiększania swych szans na znalezienie pracy. Wymaga to zniesienia barier na rynku
pracy poprzez pomoc w skutecznym poszukiwaniu pracy, ułatwianie dostępu do szkoleń i stosowanie innych aktywnych
środków na rynku pracy, zapewnienie opłacalności pracy, jak również usuwanie potencjalnych pułapek wynikających
z bezrobocia, ubóstwa i braku aktywności. Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie udziału w rynku pracy osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym pracowników o niskich kwalifikacjach, również poprzez rozszerzanie usług
socjalnych i ekonomii społecznej oraz rozwój nowych źródeł miejsc pracy w odpowiedzi na potrzeby społeczne.
Szczególne znaczenie ma zwalczanie dyskryminacji, promowanie dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
oraz integracja imigrantów i mniejszości.

Wytyczna nr 19: Zapewnianie rynków pracy sprzyjających integracji, zwiększanie atrakcyjności pracy oraz czynienie pracy opłacalną
dla osób jej poszukujących, w tym osób znajdujących się w gorszym położeniu i zawodowo nieaktywnych poprzez:

— stosowanie na rynku pracy aktywnych i zapobiegawczych środków obejmujących wczesną identyfikację potrzeb,
pomoc dla szukających pracy, poradnictwo i szkolenia będące częścią zindywidualizowanych programów działań,
świadczenie niezbędnych usług społecznych wspierających dostęp do zatrudnienia osób najdalej odsuniętych od
rynku pracy oraz usług przyczyniających się do zwalczania ubóstwa,

— ciągły przegląd zachęt i środków zniechęcających wynikających z systemów podatkowych i świadczeń, w tym
zarządzania i kryteriów przyznawania świadczeń, oraz znaczne zmniejszenie wysokich marginalnych efektywnych
stawek podatkowych, przede wszystkim w odniesieniu do osób o niskich dochodach, zapewniając zarazem odpo-
wiedni poziom opieki społecznej,

— rozwój nowych miejsc pracy w sektorze usług dla osób indywidualnych i przedsiębiorstw, przede wszystkim na
poziomie lokalnym.

Aby umożliwić większej liczbie osób znalezienie lepszej pracy, konieczne jest także wzmocnienie infrastruktury rynku
pracy na szczeblu krajowym i europejskim, w tym poprzez sieć EURES, w celu skuteczniejszego przewidywania i lepszego
rozwiązywania problemu potencjalnych niedopasowań. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma mobilność pracow-
ników na terytorium całej UE, która powinna zostać w pełni zapewniona w świetle Traktatów. W pełni należy także
uwzględnić znaczenie dodatkowej siły roboczej, jaką stanowią imigranci z państw trzecich, na krajowych rynkach pracy.

Wytyczna nr 20: Lepsze dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy poprzez:

— modernizację i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w szczególności służb odpowiedzialnych
za zatrudnienie, między innymi w celu zapewnienia większej przejrzystości perspektyw zatrudnienia i szkoleń na
poziomie krajowym i europejskim,

— ułatwianie pracownikom mobilności na terytorium Europy w ramach Traktatów,

— lepsze przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności, jak również niedoborów i wąskich gardeł na rynku pracy,

— odpowiednie zarządzanie migracją zarobkową.

2. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DOSTOSOWAWCZEJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW

Europa powinna zwiększyć swoją zdolność do przewidywania i wywoływania zmian gospodarczych i społecznych oraz
radzenia sobie z nimi. Wymaga to zapewnienia sprzyjających zatrudnieniu kosztów pracy, nowoczesnych form orga-
nizacji pracy i sprawnie funkcjonujących rynków pracy, pozwalających na większą elastyczność przy równoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw i pracowników. Powinno się to także
przyczynić do zapobiegania powstawania segmentacji rynków pracy i zmniejszania pracy nielegalnej.

W dobie coraz większej globalizacji gospodarczej charakteryzującej się otwieraniem rynków oraz nieustannym pojawia-
niem się nowych technologii, zarówno przed przedsiębiorstwami, jak i pracownikami stoi potrzeba, a zarazem szansa,
dostosowania się. Ten proces zmian strukturalnych niesie ze sobą ogólne korzyści dla wzrostu i zatrudnienia, ale
prowadzi on także do transformacji, które mają destrukcyjny wpływ na niektórych pracowników i niektóre przedsiębior-
stwa. Przedsiębiorstwa muszą wykazać większą elastyczność, aby być w stanie odpowiednio reagować na nagłe wahania
popytu na ich towary i usługi, wykorzystywać nowe technologie i móc stale wprowadzać innowacje, co pozwoli im
pozostać konkurencyjnymi. Muszą one także znaleźć adekwatną odpowiedź na narastające zapotrzebowanie na miejsca
pracy o lepszej jakości, które związane jest z zachodzącymi zmianami w zakresie osobistych preferencji pracowników
i zmianami w strukturze rodziny, oraz będą zmuszone do radzenia sobie z problemem starzenia się siły roboczej
i mniejszą liczbą młodych pracowników podejmujących pracę. Życie zawodowe staje się dla pracowników coraz bardziej
złożone ze względu na fakt, iż modele organizacji pracy są coraz bardziej zróżnicowane i nieregularne, a w całym okresie
pracy zawodowej konieczne jest pomyślne dokonanie coraz większej ilości zmian zawodowych. W kontekście szybko
zmieniających się systemów gospodarczych i związanej z tym restrukturyzacji, pracownicy muszą radzić sobie z nowymi
sposobami pracy, w tym ze zwiększonym zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zmianą
statusu ich pracy, muszą oni być także przygotowani na uczenie się przez całe życie. W celu wykorzystania w szerszym
stopniu i na całym terytorium UE istniejących perspektyw pracy konieczna jest mobilność w sensie geograficznym.
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Wytyczna nr 21: Promowanie elastyczności przy równoczesnym zapewnianiu bezpieczeństwa zatrudnienia oraz redukowanie
segmentacji rynku pracy z uwzględnieniem roli partnerów społecznych poprzez:

— dostosowanie ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia, dokonując przeglądu, tam gdzie okaże się to konieczne,
różnych możliwości dotyczących umów i czasu pracy,

— zajęcie się problemem pracy w „szarej strefie”,

— skuteczniejsze przewidywanie i lepsze zarządzanie zmianami, w tym restrukturyzacją gospodarczą, w szczególności
zmianami wynikającymi z otwarcia rynków, tak aby zredukować ich koszty społeczne i ułatwić dostosowanie się,

— promowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i elastycznych form organizacji pracy, zmierzających do podnie-
sienia jakości i wydajności pracy, w tym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

— wspieranie zmian statusu zawodowego, obejmujące szkolenia, pracę na własny rachunek, podejmowanie działal-
ności gospodarczej i mobilność w sensie geograficznym.

Patrz także: zintegrowana wytyczna „Propagowanie większej spójności między politykami makroekonomicznymi,
strukturalnymi i zatrudnienia” (nr 5).

Aby maksymalnie zwiększyć tempo tworzenia nowych miejsc pracy, przyczynić się do utrzymania konkurencyjności
i mieć swój wkład w ogólne ramy gospodarcze, ogólny rozwój płac powinien być zgodny ze wzrostem wydajności
w całym cyklu gospodarczym i powinien odzwierciedlać sytuację na rynku pracy. Aby ułatwić tworzenie nowych miejsc
pracy, w szczególności jeśli chodzi o nisko płatną pracę, prawdopodobnie konieczne będą także starania zmierzające do
zmniejszenia kosztów pracy innych niż wynagrodzenia oraz poddanie analizie tzw. klina podatkowego.

Wytyczna nr 22: Kształtowanie sprzyjających zatrudnieniu kosztów pracy oraz mechanizmów ustalania płac poprzez:

— zachęcanie partnerów społecznych w obrębie ich zakresów odpowiedzialności do ustalania odpowiednich ram dla
systemów negocjacji płacowych, aby odzwierciedlać wyzwania dotyczące wydajności i rynku pracy na wszystkich
istotnych poziomach oraz aby unikać różnic w poziomie wynagrodzenia mężczyzn i kobiet,

— dokonywanie przeglądów wpływu pozapłacowych kosztów pracy na zatrudnienie i, w odpowiednich przypadkach,
dostosowanie ich struktury i poziomu, w szczególności w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego dla nisko
opłacanych pracowników.

Patrz także: zintegrowana wytyczna „Zapewnienie, że zmiany płac przyczyniają się do stabilności makroekonomicznej
i wzrostu” (nr 4).

3. ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ LEPSZĄ EDUKACJĘ I POPRAWĘ UMIEJĘTNOŚCI

Europa powinna więcej inwestować w kapitał ludzki. Zbyt duża jest liczba osób, które ze względu na brak lub niedo-
pasowanie umiejętności zawodowych nie mogą wejść lub utrzymać się na rynku pracy. W celu zwiększenia szans dostępu
do zatrudnienia wszystkich grup wiekowych, podniesienia poziomów wydajności i jakości pracy, UE potrzebuje zwięk-
szonych i bardziej skutecznych inwestycji w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne dla dobra indywidualnych pracow-
ników, przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa.

Gospodarka oparta na wiedzy i usługach wymaga różnego rodzaju umiejętności ze strony tradycyjnego przemysłu;
konieczne jest także ciągłe uaktualnianie tych umiejętności w obliczu zmian technologicznych i innowacji. Jeśli pracow-
nicy mają utrzymać się i poprawiać swoją sytuację na rynku pracy, powinni kumulować i regularnie odnawiać posiadane
umiejętności. Wydajność przedsiębiorstw jest uzależniona od rekrutowania i utrzymywania siły roboczej zdolnej do
przystosowywania się do zmian. Władze muszą zapewnić podniesienie poziomu wykształcenia oraz osiągnięcie przez
młodzież niezbędnych kluczowych umiejętności, zgodnie z Europejskim Paktem na rzecz Młodzieży. Wszystkie zainte-
resowane strony powinny aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu i promowaniu prawdziwej kultury uczenia się przez całe
życie od najmłodszych lat. Aby osiągnąć znaczący wzrost publicznych i prywatnych inwestycji w kapitał ludzki liczonych
per capita oraz zagwarantować jakość i skuteczność tych inwestycji, ważne jest zapewnienie sprawiedliwego i przejrzystego
podziału kosztów i zakresu obowiązków pomiędzy wszystkich uczestników. Państwa Członkowskie powinny lepiej
wykorzystać środki z funduszów strukturalnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycje w edukację
i szkolenia. Aby osiągnąć te cele, Państwa Członkowskie zobowiązują się do opracowania do 2006 r. wszechstronnych
strategii uczenia się przez całe życie oraz do wdrożenia programu prac „Edukacja i szkolenia 2010”.
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Wytyczna nr 23: Zwiększanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki poprzez:

— polityki edukacji i szkoleń sprzyjające integracji oraz działania mające na celu znaczne ułatwienie dostępu do
początkowego kształcenia zawodowego, szkolnictwa średniego i wyższego, co obejmuje praktyki zawodowe
i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości,

— znaczne ograniczanie liczby uczniów porzucających wcześnie szkołę,

— opracowywanie skutecznych strategii uczenia się przez całe życie, dostępnych dla wszystkich w szkołach, przed-
siębiorstwach, władzach publicznych i gospodarstwach domowych, zgodnie z umowami europejskimi, co obejmuje
odpowiednie zachęty i mechanizmy podziału kosztów w celu zwiększenia udziału w uczeniu się przez całe życie
i szkoleniu w miejscu pracy przez cały okres życia zawodowego, w szczególności dla pracowników starszych lub
o niskich kwalifikacjach.

Patrz także: zintegrowana wytyczna „Zwiększenie i poprawa inwestycji w badania naukowe i rozwój, realizowane
w szczególności przez sektor prywatny” (nr 7).

Jednak określanie ambitnych celów i zwiększanie poziomu inwestycji przez wszystkich uczestników jest niewystarczające.
Aby zapewnić podaż odpowiednią do popytu, systemy uczenia się przez całe życie powinny być przystępne cenowo,
łatwo dostępne oraz zdolne do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb. Dostosowanie i rozwijanie zdolności
systemów edukacyjnych i szkolenia jest konieczne, aby zwiększyć rolę, jaką mogą one odegrać na rynku pracy, poprawić
ich zdolność reagowania na potrzeby gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy oraz ich skuteczność. W celu
polepszenia dostępu do kształcenia i lepszego dostosowania go do potrzeb pracodawców i pracowników możliwe jest
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W celu wykorzystania w szerszym stopniu i na całym
terytorium UE istniejących perspektyw pracy konieczna jest zwiększona mobilność zarówno zawodowa, jak i dla celów
kształcenia. Należy znieść istniejące na europejskim rynku pracy bariery dla mobilności, w szczególności te związane
z wzajemnym uznawaniem i przejrzystością kwalifikacji i kompetencji. Istotne znaczenie dla wsparcia reform krajowych
systemów edukacji i szkolenia będzie miało wykorzystanie uzgodnionych instrumentów europejskich i odniesień, tak jak
to przedstawiono w programie prac „Edukacja i szkolenia 2010”.

Wytyczna nr 24: Dostosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawodowych poprzez:

— podnoszenie i zapewnianie atrakcyjności, otwartości i wysokiej jakości standardów edukacji i szkoleń, coraz szersze
możliwości edukacji i szkoleń oraz zapewnianie elastycznych ścieżek uczenia się i zwiększanie możliwości mobil-
ności studentów i stażystów,

— ułatwianie i różnicowanie dostępu dla wszystkich do edukacji i szkoleń oraz do wiedzy przy pomocy organizacji
czasu pracy, rozwijania usług pomocniczych dla rodzin, poradnictwa zawodowego i nowych form podziału
kosztów,

— odpowiadanie na nowe potrzeby zawodowe oraz wymagania dotyczące kluczowych kompetencji i przyszłych
umiejętności poprzez lepsze definiowanie i przejrzystość kwalifikacji, ich rzeczywiste uznawanie oraz potwierdzanie
wykształcenia nieformalnego i formalnego.

Cele i poziomy odniesienia w ramach Europejskiej strategii zatrudnienia

W kontekście Europejskiej strategii zatrudnienia w roku 2003 uzgodniono następujące cele i poziomy odniesienia:

— każda osoba bezrobotna otrzymuje możliwość rozpoczęcia na nowo życia zawodowego przed upływem 6 miesięcy
pozostawania bez pracy w przypadku młodzieży i 12 miesięcy w przypadku dorosłych w formie szkoleń, zmiany
kwalifikacji, praktyk zawodowych, zatrudnienia lub innego środka zwiększającego możliwość zatrudnienia, uzupeł-
nionego, w odpowiednich przypadkach, nieustanną pomocą w szukaniu pracy,

— do 2010 r. 25 % osób długotrwale bezrobotnych powinno uczestniczyć w jednym z aktywnych środków w formie
szkolenia, zmiany kwalifikacji, praktyk zawodowych lub innych środków zwiększających możliwość zatrudnienia,
w celu osiągnięcia wyniku równego średniej w trzech najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie Państwach
Członkowskich,

— poszukujący pracy w UE są w stanie uzyskać informacje o wszystkich wolnych miejscach pracy ogłaszanych przez
służby zatrudnienia Państw Członkowskich,

— podniesienie do 2010 r. o pięć lat rzeczywistego przeciętnego wieku opuszczania rynku pracy na poziomie UE
(w stosunku do 59,9 lat w 2001 r.)

— zapewnienie do 2010 r. opieki nad przynajmniej 90 % dzieci pomiędzy 3 rokiem życia a rokiem rozpoczęcia
obowiązku szkolnego oraz przynajmniej 33 % dzieci poniżej 3 roku życia,

— średnia liczba uczniów wcześnie porzucających szkołę w UE wynosząca nie więcej niż 10 %,

— do roku 2010 co najmniej 85 % osób w wieku 22 lat w UE powinno ukończyć szkołę średnią,

— przeciętny poziom uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie powinien wynosić w UE przynajmniej 12,5 % dorosłej
populacji w wieku produkcyjnym (grupa wiekowa w przedziale 25–64 lat).

PL6.8.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/27
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• A tanfolyam programja
• Feladatlapok
• Az ESZSZ megjegyzései: A Bizottság közleménye: Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támo-

gatására: közösségi stratégiai iránymutatások a 2007-2013 közötti időszakra – COM(2005)299
• Az ESZSZ javaslatai: Az uniós kohéziós politika 2006 utáni új felépítése
• Szakszervezetek és az Európai Szociális Alap 2007-2013, Roberto Pettenello, CGIL
• ESZA programozás 2007-2013: A szociális partnerek számára biztosított ESZA támogatás, Dominique Be,

Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főigazgatóság

AZ ESZA PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁT ÉS
MEGVALÓSÍTÁSÁT OKTATÓ ETUI-REHS
TANFOLYAM (ESCUELA SINDICAL JUAN
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FELADATLAPOK
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Hogyan tervezzünk minőségi 
projektet?
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1. BEVEZETÉS

A Szerződés 159. cikke értelmében a Bizottság háromévente jelentésben értékeli a kohézió előrehaladását,
és az egyéb politikák ehhez való hozzájárulását.

A második jelentés (2001) vitát indított a bővítés utáni kohéziós politikáról. A harmadik jelentés (2004
február) e vita következtetéseit használta alapul a kohéziós politika 2006 utáni megújítását célzó bizottsági
reformjavaslatok előterjesztéséhez, 2004. július 14-én pedig a Bizottság elfogadta a Strukturális Alapok
2007-2013 közötti működését szabályozó új rendelet javaslatát.

A kibővült Unió gazdasági és társadalmi kohéziót célzó politikájának jövőjéről folyó vitához való első ESZSZ
hozzájárulás (melyet a Végrehajtó Bizottság 2002. november 19-20-án hagyott jóvá) a közösségi strukturális
politikák kibővült Európán belüli megerősítésének szükségességét hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy a
kohézió és a szolidaritás Szerződésben rögzített elve a népek és területek integrációjának két legfontosabb
eszköze.

Az ESZSZ véleménye szerint a bővítés mindenekelőtt kivételes történelmi lehetőséget jelent az európai népek
alapvető demokratikus értékek alapján történő egyesítésére. Mindez békét és politikai stabilitást biztosít
Európában, és nagyban hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, és az élet- és munkakörülmények
javításához. Európa újraegyesítése mellett a bővítés az új tagállamok termelési és fogyasztási szintjének növe-
lése, és a világpiacon is versenyképes új termékek és szolgáltatások kifejlesztése útján az európai munkae-
rőpiac és belső piac kiszélesítését is lehetővé teszi.

Ez pedig olyan soha nem tapasztalt politikai, gazdasági és társadalmi kihívást jelent, amely az egész Európai
Uniónak minden bizonnyal előnyére válik majd. Az előző bővítésekkel ellentétben nem tagadhatjuk azonban,
hogy a jelenlegi bővítés a gazdasági fejlődés terén tapasztalt szakadék kiszélesedését, az egyenlőtlenségek
keleti irányú eltolódását, és a foglalkoztatási helyzet bonyolultabbá válását vonta maga után.

Az EU-t emellett az Európai Tanács közelmúltban tartott ülésein megfogalmazott több más fontos kihívás is
aggasztja, melyek szintén együttes és koordinált reakciót és intézkedéseket tesznek szükségessé.

Az ESZSZ szeretné újra kihangsúlyozni, hogy a jövő kohéziós politikájának mindenképpen válasszal kell szol-
gálnia az említett kihívásokra, ily módon hozzájárulva a régiók közötti különbségek csökkentéséhez, és támo-
gatva a teljes foglalkoztatást, esélyegyenlőséget, társadalmi befogadást és kohéziót biztosító társadalmat, és
ezáltal - szélesebb értelemben véve - az Európai Szociális Modellt.

A gazdasági és társadalmi kohéziót célzó politika vonatkozásában az ESZSZ kiemeli a szociális védelmi rend-
szerek szerepét és jelentőségét, ezen belül is elsősorban a szolidaritáson alapuló, minőségi állami (nem
„magán”) társadalombiztosítási rendszerek meglétének fontosságát, melyek az „újraelosztási” mechanizmu-
sokon keresztül hozzájárulnak a társadalmi kohézió biztosításához és/vagy garantálásához.

AZ ESZSZ MEGJEGYZÉSEI:
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
KOHÉZIÓS POLITIKA A NÖVEKEDÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁRA:
KÖZÖSSÉGI STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOK A 2007-2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

COM(2005)299
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Ennek elérése érdekében a jelenlegi reformnak még nagyobb komplementaritást kell garantálnia az Unió
strukturális politikái és a közösségi politika egyéb területei között, ezzel egyidejűleg azt is biztosítva, hogy az
EU politikái a gazdasági és társadalmi kohézió, és a minőségi foglalkoztatás előmozdításának alapvető
aspektusait is magukban foglalják. A szociális és adóügyi dömping elkerülése érdekében a közösségi és
adópolitikák megfelelő koordinációjára is mindenképpen szükség van.

Az ESZSZ ennek megfelelően rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság általános rendeletre irányuló javas-
lata kifejezett utalást tartalmaz a lisszaboni és a göteborgi napirendre. Szilárd meggyőződése, hogy a kohé-
ziós politikának magában kell foglalnia a lisszaboni és göteborgi célkitűzéseket, és – a nemzeti és regionális
fejlesztési programok által – e célkitűzések megvalósításának legfőbb eszközévé kell válnia.

Az ESZSZ – ugyanilyen megfontolásból – szintén nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Bizottság közle-
ménye kifejezett utalást tartalmaz az Európai Tanács 2005 márciusi elnökségi következtetéseire, melyek külön
is kihangsúlyozzák a lisszaboni stratégia újraindításának szükségességét.  Különösen egyetért azzal, hogy „az
Uniónak mozgósítania kell minden elérhető nemzeti és közösségi forrását – ideértve a kohéziós politikát is”.

Az ESZSZ szeretné kihangsúlyozni, hogy a Strukturális Alapokat valóban olyan kulcsfontosságú eszközökké
kell tenni, melyek elsődleges szerepet játszanak a 2006-2010-es szociálpolitikai napirend megvalósításában.

2. A KOHÉZIÓS POLITIKA ÚJ KERETE

„Az uniós kohéziós politika 2006 utáni új felépítésére” vonatkozó – a Végrehajtó Bizottság 2004. október 13-
14-i ülésén jóváhagyott - javaslataiban az ESZSZ támogatta a Bizottság által javasolt stratégiai célkitűzést,
ezen belüli is elsősorban az európai intézményekkel évente szervezett párbeszéd bevezetését, amely lehető-
séget nyújt a stratégiai prioritások terén tett előrehaladás, és az elért eredmények megvizsgálására.

Az ESZSZ megelégedéssel nyugtázza, hogy a kohéziós politikára vonatkozó általános stratégiai dokumentum
a szociális partnerekkel is egyeztetésre került, ily módon biztosítva számukra a hozzájárulás lehetőségét,
sajnálattal állapítja azonban meg, hogy erre az egyeztetésre csupán a Bizottság „nyilvános” konzultációja
keretében került sor. 

Az ESZSZ újra kihangsúlyozza, hogy a szociális partnerekkel nemzeti szinten mindenképpen megfelelő
egyeztetést kell folytatni a tagállamok által létrehozandó Nemzeti Stratégiai Referenciakeretre vonatkozóan. 
Fent említett javaslataiban az ESZSZ külön is kiemelte a kohéziós politika új keretének néhány aspektusát.
Megelégedéssel fogadja, hogy bizonyos szempontok előtérbe kerülnek, és ezzel egyidejűleg szeretné minde-
nekelőtt az alábbiakat kihangsúlyozni.

Központosítás

Az ESZSZ megelégedéssel fogadja, hogy a Bizottság a különböző nemzeti és regionális programokkal kapcso-
latos jövőbeli tárgyalások során mindenekelőtt azt igyekszik majd szem előtt tartani, hogy biztosított legyen
a központosítás, és hogy csak azok az elemek kerüljenek bevonásra, melyek hozzájárulnak a növekedéshez
és a munkahelyteremtéshez, ezzel egyidejűleg figyelembe véve más közösségi politikák prioritásait is.

Az alább leírtak fenntartásával az ESZSZ szintén helyesnek tartja, hogy a prioritásként kiemelt témák három
fő koncepción belül kerüljenek megvalósításra: konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás,
valamint európai területi együttműködés.

1. Konvergencia

Az ESZSZ szeretne újra hangot adni a „kétsebességes” kohéziós politika kialakulásával kapcsolatos aggodal-
mának, még akkor is, ha az elismeri, hogy bizonyos prioritások eltérőek lehetnek attól függően, hogy az EU-
15 vagy az új tagállamok leghátrányosabb helyzetű régióiról van-e szó.

Az infrastruktúrák fejlesztése terén az EU-15 egyértelmű előrelépést könyvelt, ez azonban nem mondható el
az új tagállamokról. Mindenképpen meg kell találni az egyensúlyt az infrastruktúrákra és a humán tőkére
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fordított beruházások között, ezzel egyidejűleg elhárítva a támogatási intézkedések fragmentálódásának
veszélyét. Elengedhetetlen továbbá az is, hogy az infrastruktúra projektek minden esetben magukban foglal-
ják a „foglalkoztatási” célkitűzést, és megfelelően kapcsolódjanak az előrejelzés lehetőségét is biztosító
humán erőforrás politikához. 

2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

Kétségtelen, hogy a strukturális problémák, a váratlan negatív események, az ipari szerkezetátalakítási vagy
gazdasági diverzifikációs folyamatok és vállalati fúziók számos európai régióban tapasztalt fennállása és terje-
dése folyamatos támogatás biztosítását teszi szükségessé az említett problémás területeken.

Mivel a jelenlegi 2. és 3. célkitűzés a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” új fő koncepcióján belül
egyesült, rendkívül fontos, hogy egyértelműen meghatározásra kerüljön a regionális fejlesztés szociális dimen-
ziója. Ehhez hasonlóan elengedhetetlen, hogy a tagállamok megfelelő összefüggést biztosítsanak a foglalkoz-
tatás és a társadalmi befogadás terén kidolgozott nemzeti akciótervekkel.

Az ESZSZ örömmel fogadja a Bizottság által javasolt kettős megközelítést, feltéve, hogy annak két aspektusa
valóban minden tagállamban megvalósításra kerül. Az első, hogy a regionális fejlesztési programok verseny-
képességük támogatásával, és a helyek vonzerejének növelésével járuljanak hozzá ahhoz, hogy a régiók
képesek legyenek megfelelően előre jelezni és előmozdítani a gazdasági változást; a második pedig, hogy a
megfelelő területi szinten kidolgozott programok megkönnyítsék az emberek számára a gazdasági változá-
sokra való felkészülést, és az azokhoz való alkalmazkodást.

A régiók jogosultságával kapcsolatban természetesen egyértelmű, hogy – a régiókkal szoros együttműködés-
ben – a tagállamok tudják legjobban meghatározni a támogatásra leginkább rászoruló területeket, az ESZSZ
szeretné azonban ennek ellenére is kihangsúlyozni, hogy a Strukturális Alapok közösségi politikát képvisel-
nek, melynek alkalmazása konkrét okok miatt meghatározott közösségi célkitűzéseken és elveken alapszik, ily
módon megakadályozva, hogy a politika az újranacionalizálódás irányába tolódhasson el. Alapvető fontosságú
a jogosultság objektív kritériumainak meghatározása, és ezzel egyidejűleg megfelelő kapcsolat és optimális
egyensúly biztosítása a három érintett szint között: európai, nemzeti és (a helyi szintet is magában foglaló)
regionális szint.

Az ESZSZ éppen ezért támogatja a Bizottság „Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás. A szerkezetátalakítá-
sok előkészítésével és nyomon követésével a foglalkoztatás fejlesztéséért: az Európai Unió szerepe” című
közleményében (COM(2005)120) tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Közösség pénzügyi eszközei, külö-
nösen az Európai Szociális Alap, a szerkezetátalakítások előkészítésével és kezelésével kapcsolatos intézke-
dések javítására kerüljenek felhasználásra.

3. Európai területi együttműködés

Az ESZSZ örömmel fogadja, hogy a jelenlegi INTERREG kezdeményezés során szerzett tapasztalatokra építve
a Bizottság olyan új célkitűzés kidolgozását javasolta, amely az Unió különböző területei között a Közösséget
érintő kérdésekben folyó, határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés támogatása útján
igyekszik biztosítani az Unió területének kiegyensúlyozott és harmonikus integrációját.

4. A partnerség elve

Az ESZSZ-nek szilárd meggyőződése, hogy a partnerségi elv alapvető fontosságú a strukturális alap intézke-
dések sikerének garantálásához. Olyan minőségi partnerségek kialakítására kell törekednünk, melyek az alap
általi beavatkozások minden stádiumában biztosítják a szociális partnerek részvételét.

Az ESZSZ ezért szeretné reményét kifejezni arra vonatkozóan, hogy a Strukturális Alapokra vonatkozó jövő-
beli rendeletek – a Bizottság javaslatának megfelelően – ahelyett, hogy nemzeti szabályokra és gyakorlatokra
támaszkodnának, egyértelműen meghatározzák majd a partnerség elvét.

A monitoring bizottság összetételét illetően az ESZSZ örömmel fogadja a Bizottság szociális partnerek bevo-
nására irányuló javaslatát.
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Ehhez hasonlóan az Európai Szociális Alappal kapcsolatban szintén támogatja azt a bizottsági javaslatot,
melynek értelmében a Konvergencia célkitűzés keretében az ESZA forrásainak legalább 2%-a kapacitásépí-
tésre, és a szociális partnerek által együttesen végzett tevékenységekre kerülne elkülönítésre. Az ESZSZ
ugyanakkor rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság „Partnerség a változásért a kibővített Európában – az
európai szociális párbeszéd erősítése” (COM(2004)557) című közleményében foglaltaknak megfelelően
egyértelmű utalás történjen a szociális párbeszédre.

Az ESZSZ sajnálattal állapítja azonban meg, hogy a Bizottság javaslatában az Európai Szociális Alap az egyetlen
olyan alap, amely Európai Bizottságán belül a szociális partnerek aktív részvételére támaszkodik. Az ESZSZ meglá-
tása szerint részvételük igen jelentős hozzáadott értéket képvisel. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az ilyen
típusú részvétel – európai és nemzeti szinten egyaránt – más strukturális alapokon belül is biztosított legyen.
Mindenképpen szükség van továbbá a szociális partnerek számára biztosított technikai segítségnyújtásra,
amely – különösen az új tagállamokban – javíthatja lehetőségeiket, és ily módon megkönnyítheti részvételü-
ket a Strukturális Alapok által finanszírozott projektek adminisztrációjában és végrehajtásában.

A köz- és magánszféra közötti partnerségeket (PPP) illetően az ESZSZ tudomásul veszi a Bizottság által az
állami projektek végrehajtását segítő kiegészítő pénzforrások felkutatására irányulóan tett javaslatot. A PPP-
k valóban lehetővé teszik a magánszektor bevonását a közérdekű projektekbe. Ennek ellenére is szükség van
azonban arra, hogy levonjuk a tanulságokat a negatív tapasztalatokból, és hogy figyelembe vegyük a PPP
megállapodásokban rejlő esetleges veszélyeket. Az ESZSZ szeretné kihangsúlyozni, hogy mindenképpen
szükség van az egyértelmű – ezen belül elsősorban a PPP-k támogatására szolgáló összegek felhasználását
szabályozó – kritériumok meghatározására. Az ESZSZ mindaddig kritikus szemmel figyeli a PPP-k működését,
míg a polgárok nem kerülnek bevonásra az általuk finanszírozott és nap mint nap használt infrastruktúrák és
szolgáltatások kiválasztási folyamatába.

3. A KOHÉZIÓS POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS IRÁNYMUTATÁSOK 
A 2007-2013-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

A fent leírtakat szem előtt tartva az ESZSZ minden tekintetben támogatja a Bizottság javaslatát arra vonatko-
zóan, hogy a növekedést és foglalkoztatást célul kitűző lisszaboni stratégia új lendületével párhuzamosan a
kohéziós politikán belül fokozott figyelmet kell hogy kapjon a tudás, a kutatás, az innováció és a humán tőke,
illetve hogy e cél elérése érdekében jelentősen növelni kell az e területeken tett pénzügyi erőfeszítéseket.

Az ESZSZ szintén támogatásáról biztosítja azt a bizottsági javaslatot, melynek értelmében a tagállamoknak és
régióknak a programok és projektek kidolgozásának és végrehajtásának minden szakaszában törekedniük
kell a férfiak és nők közötti egyenlőség célkitűzésének tiszteletben tartására.

Az ESZSZ szeretne rámutatni, hogy a korábbi tapasztalatok valóban azt mutatták, hogy a közösségi kezdemé-
nyezések alapvető szerepet játszanak az európai identitás megerősítésében, lehetőséget biztosítva a kísérle-
tezésre és partnerségek kialakítására. Az ESZSZ emellett a közösségi kezdeményezések transznacionális és
innovatív aspektusát is fontosnak tartja.

Így, az esélyegyenlőség és a transznacionális együttműködés biztosítását célzó bizottsági javaslatok jelentő-
ségének kihangsúlyozása mellett, az ESZSZ szeretné azt a kívánságát is kifejezésre juttatni, hogy a jövőben
is tovább működjön, vagy az új 2. célkitűzésbe kifejezetten beépítésre kerüljön az EQUAL kezdeményezés,
kérését elsősorban a kezdeményezés keretében a nők és férfiak gyorsan változó munkapiacon belüli esély-
egyenlőségének előmozdítása, és a diszkrimináció különböző formáinak leküzdése terén elért pozitív eredmé-
nyekre alapozva.

Az ESZSZ támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a kohéziós politika által társfinanszírozott prog-
ramoknak törekedniük kell arra, hogy a forrásokat – a tagállamok és régiók számára a jövőbeli nemzeti és
regionális programok kidolgozásához keretet biztosító specifikus iránymutatásokban meghatározott – három
prioritásra fordítsák.

Kihangsúlyozza azonban, hogy a Bizottságnak – a Szerződések őreként – mindenképpen gondoskodnia kell
arról, hogy a tagállamok és régiók a megújult lisszaboni stratégiával összhangban dolgozzák ki a Nemzeti
Stratégiai Referenciakeretet, illetve a nemzeti és regionális programokat. 
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A fenti megjegyzések kiegészítéseként az ESZSZ szeretné külön is felhívni a figyelmet a Bizottság közlemé-
nyében javasolt – és a tagállamok és régiók jövőbeli tevékenységéhez keretet biztosító – négy stratégiai irány-
mutatással kapcsolatos alábbi pontokra.

1. IRÁNYMUTATÁS: Európát és régióit a beruházások és a munka szempontjából 
vonzóbbá kell tenni

Az ESZSZ támogatja a Bizottság javaslatát az Európai Beruházási Bank (EBB) által a kohéziós politika végre-
hajtásának finanszírozása terén játszott szerepre vonatkozóan.

Az infrastruktúra projektekkel kapcsolatban az ESZSZ mindenekelőtt a „foglalkoztatási” célkitűzés beépítését,
és ennek előfeltételeként az előrejelzés lehetőségét is magában rejtő humán erőforrás politikához fűződő
kapcsolat biztosítását hangsúlyozza. 

A közlekedési infrastruktúra projekteket az európai közlekedési politikával összhangban kell kidolgozni. Az
ESZSZ ennek megfelelően támogatja azt a javaslatot, hogy a Strukturális Alapokból származó társfinanszíro-
zásnak ki kell egészítenie a transzeurópai hálózatok költségvetéséből érkező juttatásokat.

Egyetértve a vállalkozások számára biztosított – és a munkavállalókat is tiszteletben tartó – vonzó körülmé-
nyek fontosságával, az ESZSZ helyteleníti a kizárólag a magasan képzett munkavállalókra összpontosító
megközelítést, és minden munkavállalót bevonó megközelítést tart szükségesnek.

Az ESZSZ mindenképpen szükségesnek tartja az energiahatékonyság javítását célzó beruházások támogatá-
sát, hiszen az ilyen beruházások egyszerre járulnak hozzá a munkahelyteremtéshez, az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos célkitűzések megvalósításához, és – a háztartások energiakiadá-
sainak csökkentése útján – a társadalmi igények kielégítéséhez. 

2. IRÁNYMUTATÁS: A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése

Az ESZSZ a növekedést célzó új európai kezdeményezést előterjesztő iránymutatás megfogalmazására kérte
fel az Európai Unió Tanácsát, amely nemzeti helyreállítási tervek kidolgozására, és ennek keretében GDP-jük
3%-ának lisszaboni stratégiában megfogalmazott prioritásokba (kutatás, oktatás és képzés, aktív munkaerő-
piaci politikák, szociális lakásügy, tiszta technológia és megújuló energiaforrások) való beruházására szólítja
fel a tagállamokat.

A kutatás és fejlesztés a lisszaboni stratégia sikerének alapvető feltétele. Fontos továbbá az is, hogy a környe-
zet és az új munkahelyek potenciális forrásai is megfelelő figyelmet kapjanak.

3. IRÁNYMUTATÁS: Több és jobb munkahely

Az ESZSZ támogatja a Bizottság teljes foglalkoztatás biztosítását, a munkahelyek minőségének és termelé-
kenységének javítását, és a társadalmi és területi kohézió erősítését célzó foglalkoztatási politikák végrehaj-
tására irányuló javaslatát.

Az ESZSZ alapvető fontosságúnak tartja a tudásra, és a minőségi munkahelyekre fordított beruházásokat.
Ennek megfelelően szeretné azt is kihangsúlyozni, hogy Európa fejlődésének útja nem a legbizonytalanabb
állások alkalmi munkaként való betöltésében, hanem a munkahelyek számának növelésében és minőségének
javításában rejlik.
Az ESZSZ emellett igyekszik arra is felhívni a figyelmet, hogy a szegénység veszélyének kitett emberek egy
negyede dolgozik, ami kiválóan szemlélteti, hogy a több munkahely és a fokozott növekedés nem feltétlenül
jelenti a szegénység csökkenését.

Mindenképpen szükség van a kirekesztett és hátrányos helyzetű embereket támogató politikák kidolgozására,
melyek a felfelé és lefelé irányuló intézkedésekre egyaránt ki kell hogy terjedjenek, különös tekintettel a
foglalkoztatást ösztönző intézkedésekre.

Elsősorban a régiók közötti szolidaritás és a mobilitás előmozdítása útján a kohéziós politikának mindenkép-
pen hozzá kell járulnia a valódi európai munkaerőpiac megteremtéséhez. Az ESZSZ egyetért azzal, hogy az
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EURES hálózat, melyben 1994-es alapítása óta az ESZSZ is aktív szerepet játszik, a foglalkozási és földrajzi
mobilitás előmozdításának rendkívül fontos eszköze, európai és nemzeti szinten egyaránt.

Az ESZSZ előrejelzési stratégia megvalósításával párosuló, integrált megközelítést tart szükségesnek ahhoz,
hogy pozitívan tudjunk reagálni a demográfiai változásokkal kapcsolatban jelentkező kihívásokra. Az ilyen
megközelítésnek pedig az eszközök, politikák és résztvevők igen széles körére kell kiterjednie. 

A fiatalokat és az idősebb munkavállalókat megcélzó aktív és befogadó munkaerő-piaci politikákat minden
esetben a szociális partnerekkel szoros együttműködésben kell kidolgozni. Ez pedig – az egész életen át tartó
tanulás stratégiájába illeszkedően – a munkában töltött élet egészére vonatkozóan jobb politikák meghatáro-
zását teszi szükségessé. Ide sorolhatók a fiatalokat a munkaerőpiacra vonzó aktív ifjúságpolitikák, vagy az
idősebb munkavállalók pályafutásának fokozatos de aktív leépítését elősegítő önkéntes intézkedések. 

Az ESZSZ mindenképpen szükségesnek tartja az olyan intézkedéseket, melyek a munkahelyek bizonytalansá-
gának csökkentése útján igyekszenek javítani a fiatalok foglalkoztatását. Az ilyen intézkedéseknek ki kell
terjedni a fiatalok állásbiztonságának növelésére, a biztonsági és egészségvédelmi szint és a társadalombiz-
tosításhoz való egyenlő hozzáférés javítására, ily módon megelőzve, hogy a fiatalok a „fekete” gazdaságon
belül próbáljanak érvényesülni.

Pozitív intézkedéseket tartalmazó program kidolgozására van szükség a munkaerő-piaci részvétel fokozása, és
olyan megfelelő körülmények biztosítása érdekében, melyek az idősebb dolgozók számára lehetővé teszik,
hogy nyugdíjas korukig dolgozzanak.
Európa demográfiai problémáit illetően az ESZSZ a bevándorlást csak részleges megoldásnak tartja. A hang-
súly a proaktívabb bevándorlási politika kidolgozására kerül, melynek célja nem a bevándorlás megelőzése,
hanem annak kezelése és irányítása, illetve annak biztosítása, hogy az európaiak támogassák ezt a politikát. 

A gazdasági szerkezetátalakítás vonatkozásában az ESZSZ örömmel fogadja a Bizottság szociális partnerek,
vállalkozások és helyi hatóságok bevonásával működő állandó monitoring rendszerek létrehozására irányuló
javaslatát, melyek feladata a gazdasági és társadalmi változások nemzeti, regionális és helyi szintű felülvizs-
gálata, és a jövőbeli gazdasági és munkaerő-piaci trendek előrejelzése lesz.

Az ESZSZ véleménye szerint mindenképpen szükség lenne egy olyan foglalkoztatáspolitikai iránymutatás hozzá-
adására, amely arra kötelezné a tagállamokat, hogy minden elbocsátott munkavállaló számára biztosítsák a
munkaerőpiacra való visszatérés jogát (újraképzés, pályaválasztási tanácsadás, munkaközvetítő szolgálatok).
Emellett mindenképpen szükség van a „szociális segítségnyújtást” biztosító intézkedésekre is, köztük például a
„korai nyugdíjaztatásra” a legidősebb dolgozók, és az olyan munkavállalók esetén, akik nem élvezhetik az újra-
beilleszkedést szolgáló intézkedések előnyeit. Ehhez hasonlóan, az újrabeilleszkedés időszakában az érintett
dolgozók számára szociális és bérgaranciákat kell biztosítani, melyek nemcsak a kereset fenntartását, de a szoci-
ális jogokat (egészségügyi rendszerekhez való hozzáférés, nyugdíjjogosultság) is megfelelően biztosítják. A
Strukturális Alapoknak mindenképpen támogatniuk kell az e jogokat biztosító kollektív szerződések megkötését.

Az ESZSZ támogatja továbbá a Bizottság javaslatát a hosszú távú gondozást biztosító – és az EU polgárok
számára elsődleges fontosságú – egészségügyi intézmények és egészségügyi infrastruktúrák fejlesztésére,
ezzel egyidejűleg kihangsúlyozva, hogy azt is mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a különböző tagálla
mok különböző finanszírozási rendszerekkel rendelkeznek.

4. IRÁNYMUTATÁS: A kohéziós politika területi dimenziójának figyelembe vétele

Az ESZSZ támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a tagállamoknak és régióknak programjaik
kidolgozása során mindenképpen figyelembe kell venniük a specifikus területi igényeket, külön is utalva arra,
hogy ezzel nemcsak az egyenlőtlen területi fejlődés megelőzésére, de leküzdésére is törekszik. E törekvés
fontosságát tovább erősíti az a tény, hogy – mint az a Bizottság jelentéseiből egyértelműen kiderül – ma még
a különösen a legkevésbé fejlett régiókban elért eredmények tekintetében tett előrehaladás ellenére sem
lehet szó tényleges konvergenciáról, illetve, hogy a régiók közötti egyenlőtlenségek bizonyos országokban
valójában még tovább nőttek.

Mindenképpen figyelembe kell venni a kifejezetten a városi, illetve vidéki területekre jellemző problémákat. A
vidéki területeket illetően az ESZSZ egyetért a Bizottság állásfoglalásával arra vonatkozóan, hogy a kohéziós
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politikának - adott esetben - az új vidékfejlesztési alap (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap - EMVA)
által támogatott intézkedések kiegészítésére kell korlátozódnia.

Mint korábban említettem, az ESZSZ örömmel fogadja, hogy a jelenlegi INTERREG kezdeményezés során szer-
zett tapasztalatokra építve a Bizottság olyan új célkitűzés kidolgozását javasolta, amely az Unió különböző
területei között a Közösséget érintő kérdésekben folyó, határokon átnyúló, transznacionális és régióközi
együttműködés támogatása útján igyekszik biztosítani az Unió területének kiegyensúlyozott és harmonikus
integrációját. 

Valóban szükség van a határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködés és beavatkozá-
sok erősítésére. A 40 interregionális szakszervezeti tanács (ITUC) által – többek között az új tagállamokkal
határos régiókban – tett intézkedések pozitív szakszervezeti tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy ez
a helyes út.

A határokon átnyúló együttműködés vonatkozásában az ESZSZ támogatja, és külön kihangsúlyozza a
Bizottság alábbiakra irányuló javaslatait:

■ a határokon átnyúló munkaerőpiac integrálása
■ a gazdasági és társadalmi integrációhoz való hozzájárulás
■ a határmenti régiók versenyképességének erősítésére helyezett hangsúly

Az ESZSZ mindenképpen fontosnak tartja, hogy vonzerejük és versenyképességük előmozdítása útján az EU
különös figyelmet fordítson az elnéptelenedés veszélyének kitett távoli régiókra, és a ritkán lakott külső terü-
letekre. 

Fontos továbbá, hogy az EU bővítés óta eltolódott külső határaival együtt a strukturális problémák is az új
régiók felé tolódtak el. Az ESZSZ véleménye szerint az Új Szomszédsági Eszköz használatának optimalizálása
útján különös figyelmet kell fordítani ezekre a régiókra, anélkül, hogy elhanyagolnánk az EU-n belüli határ-
menti régiók támogatását célzó erőfeszítéseket.

4. PÉNZÜGYI FORRÁSOK

Az ESZSZ szeretné újra kihangsúlyozni azt az elfogadott tényt, hogy az Unió költségvetési forrásai beruházá-
sának jelenlegi szintje az elért pozitív eredményekhez képest viszonylag szerénynek mondható, ami különö-
sen érvényes a hátrányos helyzetű régiók helyzetének javítására és a tényleges konvergencia kezdetére vonat-
kozóan.

Tekintettel a tagállamok által a bővítés és a megújult lisszaboni stratégia vonatkozásában megfogalmazott
ambíciókra, egyértelmű, hogy a források nem tarthatók a jelenlegi szinten.

Az ESZSZ éppen ezért rámutat, hogy a siker kizárólag a növekedést, foglalkoztatást, versenyképességet és a
legkevésbé fejlett régiók fenntartható fejlődését ösztönző jelenlegi erőfeszítések megerősítése útján garan-
tálható.

A Bizottság által a 2007-2013-as időszakra előirányzott pénzügyi kilátások alapján javasolt határérték (1,24%)
figyelembevételével az ESZSZ úgy ítéli meg, hogy a kohéziós politikára elkülönített 0,41% nem elegendő
ahhoz, hogy az EU-nak sikerüljön megvalósítania Európa továbbépítését célzó, ambiciózus célkitűzéseit.
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1. BEVEZETÉS

A Szerződés 159. cikke értelmében a Bizottság háromévente jelentésben értékeli a kohézió előrehaladását,
és az egyéb politikák ehhez való hozzájárulását.

A második jelentés (2001) vitát indított a bővítés utáni kohéziós politikáról. A harmadik jelentés (2004
február) e vita következtetéseit használta alapul a kohéziós politika 2006 utáni megújítását célzó bizottsági
reformjavaslatok ismertetésére, 2004. július 14-én pedig a Bizottság elfogadta a Strukturális Alapok 2007-
2013 közötti működését szabályozó új rendelet javaslatát.5

A kibővült Unió gazdasági és társadalmi kohéziót célzó politikájának jövőjéről folyó vitához való első ESZSZ
hozzájárulás (melyet a Végrehajtó Bizottság 2002. november 19-20-án hagyott jóvá6,) a közösségi strukturá-
lis politikák kibővült Európán belüli megerősítésének szükségességét hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy a
kohézió és a szolidaritás Szerződésben rögzített elve a népek és területek integrációjának két legfontosabb
eszköze. 

Az ESZSZ véleménye szerint a bővítés mindenekelőtt kivételes történelmi lehetőséget jelent az európai népek
alapvető demokratikus értékek alapján történő egyesítésére. Mindez békét és politikai stabilitást biztosít
Európában, és nagyban hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, és az élet- és munkakörülmények
javításához. Európa újraegyesítése mellett a bővítés az új tagállamok termelési és fogyasztási szintjének növe-
lése, és a világpiacon is versenyképes új termékek és szolgáltatások kifejlesztése útján az európai munkae-
rőpiac és belső piac kiszélesítését is lehetővé teszi.

Ez pedig olyan soha nem tapasztalt politikai, gazdasági és társadalmi kihívást jelent, amely az egész Európai
Uniónak minden bizonnyal előnyére válik majd. Az előző bővítésekkel ellentétben nem tagadhatjuk azonban,
hogy a jelenlegi bővítés a gazdasági fejlődés terén tapasztalt szakadék kiszélesedését, az egyenlőtlenségek
keleti irányú eltolódását, és a foglalkoztatási helyzet bonyolultabbá válását vonta maga után.

Az EU-t emellett az Európai Tanács közelmúltban tartott ülésein megfogalmazott több más fontos kihívás is
aggasztja, melyek szintén együttes és koordinált reakciót és intézkedéseket tesznek szükségessé.

Az EU jövőbeli kohéziós politikájának mindenképpen válasszal kell szolgálnia az említett kihívásokra, ily
módon hozzájárulva a régiók közötti különbségek csökkentéséhez, és támogatva a teljes foglalkoztatást,
esélyegyenlőséget, társadalmi befogadást és kohéziót biztosító társadalmat, és ezáltal - szélesebb értelem-
ben véve - az Európai Szociális Modellt.

Ennek elérése érdekében a jelenlegi reformnak még nagyobb komplementaritást kell biztosítania az Unió
strukturális politikái és a közösségi politika egyéb területei között, ezzel egyidejűleg azt is biztosítva, hogy az
EU politikái a gazdasági és társadalmi kohézió, és a minőségi foglalkoztatás előmozdításának alapvető aspek-
tusait is magukban foglalják. A közösségi politikák koordinálása mellett a szociális és adóügyi dömping elke-
rülése érdekében az adópolitikák koordinálására is mindenképpen szükség van.

Az ESZSZ e vonatkozásban rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság általános rendeletre irányuló
javaslata kifejezett utalást tartalmaz a lisszaboni és a göteborgi napirendre. Szilárd meggyőződése,

AZ ESZSZ JAVASLATAI: AZ UNIÓS KOHÉZIÓS
POLITIKA 2006 UTÁNI ÚJ FELÉPÍTÉSE
AZ ESZSZ VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK 2004. OKTÓBER 13-14-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

ELFOGADOTT HATÁROZAT

5 http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm 
6 http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion%20policy%20in%20the%20enlarg
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hogy a kohéziós politikának magában kell foglalnia a lisszaboni és göteborgi célkitűzéseket, és – a
nemzeti és regionális fejlesztési programok által – e célkitűzések megvalósításának legfőbb eszkö-
zévé kell válnia.

2. A REFORM FŐ ELEMEI

2.1. Három közösségi célkitűzésre összpontosító megközelítés

Az operatív programok tekintetében az ESZSZ megelégedéssel fogadja a Bizottság korlátozott számú kulcsté-
mát előterjesztő javaslatát: innovációs és tudásalapú társadalom, környezetvédelem és kockázat-megelőzés,
hozzáférhetőség és általános gazdasági érdeket szolgáló szolgáltatások, külön meghatározva, hogy az emlí-
tett témáknak a munkahelyteremtéshez és a regionális fejlesztéshez kell kapcsolódniuk.

Ugyanakkor, az alábbi kikötések fenntartásával az ESZSZ szintén helyesnek tartja, hogy a prioritásként
kiemelt témák három fő koncepción belül kerüljenek megvalósításra: konvergencia, regionális versenyképes-
ség és foglalkoztatás, valamint európai területi együttműködés.

2.1.1. Konvergencia

Az ESZSZ-nek meggyőződése, hogy – a Bizottság javaslatában foglaltak szerint – a prioritást továbbra is a
kibővült Unió legkevésbé fejlett, a közösségi átlag mögött messze lemaradó régiói kell hogy jelentsék.
Helyesnek tartja, hogy ez a célkitűzés elsősorban azokat a régiókat érinti majd, ahol az egy főre jutó GDP
nem éri el a közösségi átlag 75%-át.

Támogatja továbbá azt a javaslatot is, hogy ideiglenes támogatást kell nyújtani azoknak a régióknak,
melyekben az egy főre jutó GDP a 15 tagállamból álló Unió tekintetében számolt átlag alapján nem érte
volna el a közösségi átlag 75%-át (a bővítés „statisztikai hatása”), és melyek így nem tudtak „gyorsan”
meggazdagodni. Ehhez hasonlóan, ideiglenes, átmeneti támogatásban kellene hogy részesüljenek a
Kohéziós Alapból támogatott olyan országok, melyeket szintén érinti a bővítés „statisztikai hatása”.

Az ESZSZ szeretne azonban hangot adni a „kétsebességes” kohéziós politika kialakulásával kapcsolatos
aggodalmának, még akkor is, ha elismerjük, hogy bizonyos prioritások eltérőek lehetnek attól függően,
hogy az EU-15 vagy az új tagállamok leghátrányosabb helyzetű régióiról van-e szó.

Az infrastruktúrák fejlesztése terén az EU-15 egyértelmű előrelépést könyvelt, ez azonban nem mondható
el az új tagállamokról. Mindenképpen meg kell találni az egyensúlyt az infrastruktúrákra és a humán tőkére
fordított beruházások között, ezzel egyidejűleg elhárítva a támogatási intézkedések fragmentálódásának
veszélyét. Elengedhetetlen továbbá az is, hogy az infrastruktúra projektek minden esetben magukban
foglalják a „foglalkoztatási” célkitűzést, és megfelelően kapcsolódjanak az előrejelzés lehetőségét is bizto-
sító humán erőforrás politikához.

2.1.2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás: felkészülés a változásra, és a változás elősegítése

Kétségtelen, hogy a strukturális problémák, a váratlan negatív események, az ipari szerkezetátalakítási
vagy gazdasági diverzifikációs folyamatok és vállalati fúziók számos európai régióban tapasztalt fennállása
és terjedése folyamatos támogatás biztosítását teszi szükségessé az említett területeken.

Az ESZSZ véleménye szerint a jelenlegi programozáson belüli 2. célkitűzés a végrehajtás szintjén valóban
nehézségekkel járhat. Rendkívül komplex, nem elég rugalmas, és csak korlátozott számú – és nem is
mindig megbízható – statisztikai adatot bocsát rendelkezésre. 

Mivel a jelenlegi 2. és 3. célkitűzés a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” új fő koncepcióján
belül egyesül, rendkívül fontos, hogy egyértelműen meghatározásra kerüljön a regionális fejlesztés szociá-
lis dimenziója. Ehhez hasonlóan elengedhetetlen, hogy a tagállamok megfelelő összefüggést biztosítsanak
a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás terén kidolgozott nemzeti akciótervekkel.
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Az ESZSZ örömmel fogadja a Bizottság által javasolt kettős megközelítést, feltéve, hogy annak két aspek-
tusa valóban minden tagállamban megvalósításra kerül. Az első, hogy a regionális fejlesztési programok
versenyképességük támogatásával, és a helyek vonzerejének növelésével járuljanak hozzá ahhoz, hogy a
régiók képesek legyenek megfelelően előre jelezni és előmozdítani a gazdasági változást; a második pedig,
hogy a megfelelő területi szinten kidolgozott programok megkönnyítsék az emberek számára a gazdasági
változásokra való felkészülést, és az azokhoz való alkalmazkodást.

A régiók jogosultságával kapcsolatban természetesen egyértelmű, hogy – a régiókkal szoros együttműkö-
désben – a tagállamok tudják legjobban meghatározni a támogatásra leginkább rászoruló területeket,
szeretnénk azonban ennek ellenére is kihangsúlyozni, hogy a Strukturális Alapok közösségi politikát képvi-
selnek, melynek alkalmazása közös célkitűzéseken és elveken alapszik, ily módon megakadályozva, hogy a
politika az újranacionalizálódás irányába tolódhasson el. Ezt szem előtt tartva alapvető fontosságú egyrészt
a jogosultság objektív kritériumainak kidolgozása, másrészt pedig megfelelő kapcsolat és optimális egyen-
súly biztosítása a három érintett szint (európai, nemzeti és regionális) között.

2.1.3. Európai területi együttműködés

Az ESZSZ mindenképpen helyesli, hogy a jelenlegi INTERREG kezdeményezés során szerzett tapasztala-
tokra építve a Bizottság olyan új célkitűzés kidolgozását javasolja, amely az Unió különböző területei között
a Közösséget érintő kérdésekben folyó, határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés
támogatása útján igyekszik biztosítani az Unió területének kiegyensúlyozott és harmonikus integrációját.

Az említett három szinten valóban szükség van az együttműködés és a támogatási intézkedések megerősí-
tésére. A 41 interregionális szakszervezeti tanács (ITUC) által – többek között az új tagállamokkal határos
régiókban – tett intézkedések pozitív szakszervezeti tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy ez a
helyes út.

Fontos továbbá, hogy az EU bővítés óta eltolódott külső határaival együtt a strukturális problémák is az új
régiók felé tolódtak el. Az ESZSZ-nek éppen ezért meggyőződése, hogy az Új Szomszédsági Eszköz hasz-
nálatának optimalizálása útján különös figyelmet kell fordítani ezekre a régiókra, anélkül, hogy elhanyagol-
nánk az EU-n belüli határmenti régiók támogatását célzó erőfeszítéseket.

2.2 Az egyedi területi jellemzők figyelembe vétele

Az ESZSZ mindenképpen fontosnak tartja, hogy vonzerejük és versenyképességük előmozdítása útján az EU
különös figyelmet fordítson az elnéptelenedés veszélyének kitett távoli régiókra, és a ritkán lakott külső terü-
letekre.

Az ESZSZ ennek megfelelően megelégedéssel fogadja a Bizottság itt említett javaslatát, amely a legkülső
régiók egyedi korlátaiból származó hátrányok ellentételezése érdekében a Konvergencia célkitűzésen belül
egyedi juttatást kíván megállapítani.

Ugyanilyen okból – a Bizottság javaslatában foglaltaknak megfelelően – rendkívül fontos az is, hogy a „regio-
nális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéssel kapcsolatos források elosztásakor minden esetben
figyelembe vegyük számos sziget, hegyvidéki terület és ritkán lakott régió megközelíthetőséggel és a fonto-
sabb piacoktól való távolsággal kapcsolatban jelentkező egyedi problémáit.

A jogosultság kritériumait mindenesetre egyértelműen meg kell határozni.

2.3 Egyszerűsítés: „erősebb végrehajtási rendszer”

Az ESZSZ támogatja a Bizottság által javasolt stratégiai megközelítést, ezen belül is elsősorban a stratégiai
prioritások terén tett előrehaladás és az elért eredmények értékelése céljából az európai intézményekkel foly-
tatott éves stratégiai párbeszéd bevezetését. A megfelelő hozzájárulás biztosítása érdekében az ESZSZ
mindenképpen fontosnak tartja, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos átfogó stratégiai dokumentum az
európai szociális partnerekkel is egyeztetésre kerüljön. Ehhez hasonlóan fontos, hogy a szociális partnerekkel
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nemzeti szinten is megfelelő egyeztetés folyjon a tagállamok által létrehozott Nemzeti Stratégiai
Referenciakeretre vonatkozóan.

A reform mindenekelőtt a végrehajtási rendszer egyszerűsítését foglalja magában.

Az ESZSZ mindenképpen megelégedéssel fogadja, hogy a Bizottság 2006 után is fenn kívánja tartani a közös-
ségi strukturális politika legfontosabb alapelveit: koncentráció, programozás, addicionalitás és partnerség.

Az ESZSZ meglátása szerint az eljárásokat és programokat tovább kell egyszerűsíteni és racionalizálni, ezzel
egyidejűleg figyelmet fordítva annak biztosítására, hogy mindez ne befolyásolja hátrányosan a támogatási
intézkedések minőségét.

Az ESZSZ ehhez hasonlóan támogatja a szigorú pénzügyi ellenőrzés fenntartása mellett, a tagállamok és a
régiók hatáskörének kiszélesítése útján elért fokozottabb decentralizáció biztosítását célzó bizottsági javasla-
tot, feltéve, hogy a Bizottság továbbra is biztosítja az európai politikáknak és célkitűzéseknek való megfele-
lést, illetve az európai, nemzeti és regionális szint közötti megfelelő kapcsolatot, ily módon megakadályozva,
hogy a tagállamok között és a tagállamokon belül bármiféle eltérés vagy egyenlőtlenség alakulhasson ki.

Végül pedig, amennyiben a javasolt „egy alapos” rendszer leegyszerűsítheti a végrehajtást, mindenképpen biztosí-
tani kell az alapok átfogó áttekintését és párhuzamosságát, ily módon elkerülve azok esetleges dupla felhasználá-
sát. Fontos továbbá az is, hogy továbbfolytatódjanak az alapok integrált megvalósítása érdekében tett erőfeszítések.

2.4. Közösségi kezdeményezések

A múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a közösségi kezdeményezések rendkívül fontos szerepet játszanak az
európai identitás megerősítésében, a kísérletezés lehetőségének megteremtésében és a partnerségek kiala-
kításában. Az ESZSZ emellett az ilyen kezdeményezések transznacionális és újító jellegével kapcsolatos
aspektusokat is legalább ilyen fontosnak tartja.

Így, az esélyegyenlőség és a transznacionális együttműködés biztosítását célzó bizottsági javaslatok jelentő-
ségének kihangsúlyozása mellett, az ESZSZ szeretné azt a kívánságát is kifejezésre juttatni, hogy a jövőben
is tovább működjön, vagy az új 2. célkitűzésbe kifejezetten beépüljön az EQUAL kezdeményezés, kérését első-
sorban a kezdeményezés keretében a gyorsan változó munkaerőpiacon belüli esélyegyenlőség előmozdítása,
és a diszkrimináció különböző formáinak leküzdése terén elért pozitív eredményekre alapozva.

2.5. A partnerség elve

Az ESZSZ-nek szilárd meggyőződése, hogy a partnerségi elv alapvető fontosságú a strukturális alap intézke-
dések sikerének garantálásához. Olyan minőségi partnerségek kialakítására kell törekednünk, melyek az alap
általi beavatkozások minden stádiumában biztosítják a szociális partnerek részvételét.

Az ESZSZ ezért szeretné reményét kifejezni arra vonatkozóan, hogy a Strukturális Alapokkal kapcsolatos jövő-
beli szabályozások – a Bizottság javaslatának megfelelően – ahelyett, hogy nemzeti szabályokra és gyakorla-
tokra támaszkodnának, egyértelműen meghatározzák majd a partnerség elvét.

A monitoring bizottság összetételét illetően az ESZSZ örömmel fogadja a Bizottság szociális partnerek bevo-
nására irányuló javaslatát.

Ehhez hasonlóan az Európai Szociális Alappal kapcsolatban szintén támogatja azt a bizottsági javaslatot,
melynek értelmében a Konvergencia célkitűzés keretében az ESZA forrásainak legalább 2%-a kapacitásépí-
tésre, és a szociális partnerek által együttesen végzett tevékenységekre kerülne elkülönítésre. Az ESZSZ
ugyanakkor rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság „Partnerség a változásért a kibővített Európában – az
európai szociális párbeszéd erősítése” (COM(2004)5577) című közleményében foglaltaknak megfelelően
egyértelmű utalás történjen a szociális párbeszédre.

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0557en01.pdf
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Az ESZSZ sajnálattal állapítja azonban meg, hogy a Bizottság javaslatában az Európai Szociális Alap az egyet-
len olyan alap, amely Európai Bizottságán belül a szociális partnerek aktív részvételére támaszkodik. Az ESZSZ
meglátása szerint ez a részvétel igen jelentős hozzáadott értéket képvisel. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy
az ilyen típusú részvétel – európai és nemzeti szinten egyaránt – más strukturális alapokon belül is biztosított
legyen.

Az ESZSZ ehhez hasonlóan azt is rendkívül fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság és a szociális partne-
rek éves találkozói a jövőben tényleges egyeztetést foglaljanak magukban, és ragaszkodik ahhoz is, hogy
további fórumok kerüljenek létrehozásra a tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott viták lehetőségének
biztosítása érdekében.

Mindenképpen szükség van továbbá a szociális partnerek számára biztosított technikai segítségnyújtásra,
amely – különösen az új tagállamokban – javíthatja lehetőségeiket, és ily módon megkönnyítheti részvételü-
ket a Strukturális Alapok által finanszírozott projektek adminisztrációjában és végrehajtásában.

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Należy stwierdzić, że aktualny poziom inwestycji z zasobów budżetowych Unii jest stosunkowo skromny w
porównaniu z osiągniętymi pozytywnymi rezultatami, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom poprawy sytuacji regio-
nów mniej uprzywilejowanych oraz rozpoczęcie rzeczywistej konwergencji. 

Ponadto, uwzględniając ambicje pokładane przez Państwa Członkowskie w Unii Europejskiej w odniesieniu do
celów poszerzenia i Odnowionej Strategii Lizbońskiej, zasoby finansowe nie mogą pozostać na obecnym pozi-
omie.

EKZZ uważa więc, że w celu zapewnienia sukcesu należy zwiększyć wysiłki zmierzające do stymulacji wzrostu
gospodarczego, zatrudnienia, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju regionów słabiej rozwiniętych.
W świetle pułapu zasobów zaproponowanego przez Komisję (1,24 %) w ramach perspektywy finansowej na
lata 2007 – 2013, EKZZ jest zdania, że pułap 0,41 % przeznaczony na politykę spójności jest niewystarcza-
jący, by umożliwić Unii Europejskiej osiągnięcie ambitnych celów zaproponowanych na rzecz budowania euro-
pejskiej struktury.
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• Az ESZA 2007-2013-as működésének fő jellemzői
• Az ESZA küldetése
• Az alkalmazás területe
• Programozási eszközök
• Mi a szakszervezetek szerepe?

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP 2007-2013

Fő jellemzők
• Az európai prioritások fokozottabb integrációja a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás terén
• Fokozottabb integráció az ERFA célkitűzésekkel
• Az innovatív intézkedések és a transznacionális együttműködés horizontális elvként való érvényesítése

NB: A szakszervezetek szempontjából az ESZA felhasználása az alábbiakkal összhangban kell hogy történjen:
• Az „egész életen át tartó tanulás” (LLL) új (2007-2013-as) programja
• A 7. kutatási és fejlesztési keretprogram
• Nemzeti, regionális és helyi európai politikák

AZ ESZA KÜLDETÉSE

1) A gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése a foglalkoztatás és a foglalkoztatási lehetőségek (mennyi-
ség és minőség) előmozdítása által

- Teljes foglalkoztatás
- A munka minősége és termelékenysége
- Társadalmi befogadás
- A foglalkoztatás terén nemzeti, regionális és helyi szinten fennálló különbségek csökkentése

Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások 2005-2008
Lásd

Oktatás és képzés 2010” munkaprogram célkitűzései

A 2005-2008-AS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI IRÁNYMUTATÁSOK ÉS AZ ESZA

17. A teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és termelékenységének javítására, és a társa-
dalmi és területi kohézió megerősítésére irányuló foglalkoztatáspolitikák végrehajtása

18 A munka életciklus-alapú megközelítésének elősegítése
19 Befogadó munkaerőpiac biztosítása, a munka vonzóvá és kifizetődővé tétele az álláskeresők, köztük

a hátrányos helyzetűek és az inaktívak számára
20 A munkaerőpiac igényeinek jobb kielégítése

SZAKSZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI
SZOCIÁLIS ALAP 2007-2013
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21 A rugalmasság foglalkoztatás biztonságával párosuló elősegítése, és a munkaerőpiac szegmentálódá-
sának csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére

22 A foglalkoztatást elősegítő munkaerőköltség-fejlesztés és bérszabályozó mechanizmusok biztosítása
23 A humán erőforrás terén tett befektetések kiterjesztése és javítása
24 Az oktatási és képzési rendszerek készségek terén jelentkező új követelmények szerinti módosítás
.  

AZ ’OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010’ PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

MENNYISÉGI CÉLKITŰZÉSEK
• A korai iskolaelhagyók aránya ne haladja meg a 10%-ot
• A matematikai, tudományos és műszaki tanulmányokat végző diákok számát 15%-kal kell növelni
• A 22 éves fiatalok 85%-ának legalább felső középfokú végzettséggel kell rendelkeznie
• Az olvasási szintet mérő PISA vizsgálaton 1-es vagy az alatti szintet elérő tanulók arányát 20%-kal kell csök-

kenteni
• A népesség 25-64 éves korosztályán belül 12,5%-ra kell növelni azoknak az arányát, akik a felmérést

megelőző 4 hét során valamilyen oktatási vagy képzési tevékenységben vettek részt

POLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK
• A tanulmányi eredményeken alapuló, európai tanúsítási keretrendszer kidolgozása és tesztelése
• A tanulmányi kreditek rendszerének kidolgozása és tesztelése
• A minőség terén folytatott együttműködés fokozása az oktatás és szakképzés terén működő Európai

Minőségbiztosítási Hálózat révén
• Az Europass használatának előmozdítása

AZ ESZA ALKALMAZÁSI TERÜLETE (2007-2013)

A konvergencia és a versenyképesség célkitűzés vonatkozásában

a) A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképessége
1) Egész életen át tartó tanulás, a képzés hozzáférhetősége, különös tekintettel az alacsonyan képzett és

idősebb munkavállalókra, a készségek és képzettségek fejlesztése, az IKT terjesztése
2) A munkaszervezés új módszereinek terjesztése, egészség és biztonság, a szakmai igények meghatáro-

zása (többek között a szerkezetátalakítási gyakorlatok során)

b) A foglalkoztatás hozzáférhetőségének javítása
1) Foglalkoztatási szolgáltatások erősítése
2) Az igények meghatározását célzó aktív és megelőző intézkedések: testreszabott képzés, álláskeresés,

vállalkozás beindítása, idősebb dolgozók, munka-magánélet egyensúly
3) A dolgozó nők munkapiacra jutását, hosszú távú foglalkoztatását és kilátásait javító intézkedések - a

megkülönböztetés csökkentése, az egyenlőtlen bérezés megszüntetése
4) A bevándorlók munkaerőpiaci részvételét és integrációját ösztönző, és a munkavállalói mobilitást

előmozdító intézkedések 

c) Társadalmi befogadás és a megkülönböztetés elleni küzdelem
1) A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását, oktatását és képzését segítő beilleszkedési programok
2) A munkaerőpiacon tapasztalt diszkrimináció leküzdése

d) Humán tőke
1) Az oktatási és képzési rendszerek reformjai (foglalkoztathatóság, a munkaerőpiaci igényekhez való alkal-

mazkodás, innováció)
2) A felsőoktatási intézmények, kutatási és technológiai központok és vállalatok hálózati együttműködése, 

e) A szociális partnerekkel és nem kormányzati szervezetekkel nemzeti, regionális, helyi és transzna-
cionális szinten létrehozott partnerségek és megállapodások
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AZ ESZA ALKALMAZÁSI TERÜLETE (2007-2013)

Kizárólag a konvergencia célkitűzés vonatkozásában

a) Humán tőkére fordított beruházások
1) Az oktatási és képzési rendszerek reformjai a tudástársadalom és az egész életen át tartó tanulás

előmozdítása érdekében
2) Az oktatásban és az egész életen át tartó tanulásban való részvétel megerősítése (korai iskolaelhagyók

aránya, nemek szerinti szegregáció, minőség)
3) Humán tőke a kutatáson és innováción belül (egyetemek és kutatók)

b) A hatóságok, szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek kapacitásának és hatékonysá-
gának növelése a felelősségteljes kormányzás biztosítása érdekében
1) A politikák és programok kidolgozásának, nyomon követésének és értékelésének javítását szolgáló

tanulmányok, statisztikák és szakértők
2) A vonatkozó hatóságok, szociális partnerek és nem kormányzati szervek személyzete számára biztosí-

tott specifikus képzés

NB1: az egyes operatív programok irányító hatóságai ösztönzik a szociális partnerek megfelelő részvételét
az ESZA által finanszírozott tevékenységekben

NB2: ESZA rendelet 5. cikk (3) bekezdés: az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni a szociá-
lis partnerek kapacitásépítésére (képzés, hálózatépítés, szociális párbeszéd, különös tekintettel a
munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességére)

NB3: Az ESZA transznacionális és régióközi tevékenységeket is támogathat (információk, helyes gyakorlatok
megosztása stb.)

AZ ALAPOK PROGRAMOZÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

1) A kohéziót előmozdító közösségi stratégiai iránymutatások
2) Nemzeti Stratégiai Referenciakeretek (a célkitűzéseket és pénzeszközöket összefoglaló egységes áttekin-

tés és stratégia)
3) A tagállamok vagy régiók operatív programjai

ESZA 2007-2013 – MI A SZAKSZERVEZETEK SZEREPE?

1) Az ESZA alkalmazásával kapcsolatos szakszervezeti célkitűzések transznacionális, nemzeti, regionális és
helyi (ágazati és ágazatközi) szintű összpontosítása.

2) Az ESZA által biztosított csere fórumok és lehetőségek kihasználása
3) Az így szerzett ismeretek (képzés/információ) szakszervezetek és dolgozók körében történő szélesebb

körű terjesztésének biztosítása

1) Az ESZA alkalmazásával kapcsolatos célkitűzések összpontosítása

• Az oktatás és az egész életen át tartó tanulás hozzáférhetősége
• Beruházások
• Munkaszervezés és képzésre fordított idő
• A szakmai és képzési igények elemzése
• A készségek elismerése
• Az oktatás és képzés terén végzett innováció
• A munka világával fenntartott kapcsolatok (munkahelyi gyakorlat, munkában töltött időszakok közötti rövid

tanfolyamok, szakmunkástanulók képzése)
• Esélyegyenlőség

-  szociális párbeszéd
-  széles körű partnerség, különösen helyi szinten
-  a képzésekkel kapcsolatos egyeztetés 
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2) Az ESZA által biztosított csere fórumok és lehetőségek kihasználása

a) A monitoring bizottságok
-  Előkészítés
-  Az operatív programok (OP) végrehajtása
-  Nyomon követés (a nemzeti előírások szerint)
-  Értékelés

b) Az ESZA rendelet 5. cikk (3) bekezdése

3) Az ismeretek terjesztése a szakszervezetek között

• A különböző osztályok közötti együttműködés
• Az IKT használata
• A strukturális alapok 2007-2013-as működésével kapcsolatos modul beillesztése a meglévő (vagy „szabvány”)

szakszervezeti képzési programokba
• A transznacionális tevékenységek lehetőségének erősítése a CES/ETUI-REHS hálózat használata által

A FONTOSABB HÁTTÉRANYAGOK, MELYEKET A SZAKSZERVEZETEK DÖNTÉSHOZÓINAK
MINDENKÉPPEN ISMERNIE KELL

• A kohéziós politika előmozdítását szolgáló közösségi stratégiai iránymutatások a 2007-2013 közötti időszakra
• A 2005-2008-as időszakra vonatkozó foglalkoztatáspolitikai iránymutatások
• A 2007-2013-as ESZA rendeletben foglalt iránymutatások
• A 2007-2013-as Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (összefoglalás) 
• A nemzeti vagy regionális operatív program (OP)
• Egyéb nemzeti, regionális vagy helyi szintű programozási dokumentumok (egyezmény, megállapo-

dás stb.)

Roberto Pettenello
CGIL, Olaszország
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ESZA
Programozás a 2007-2013-as időszakra 

ESZA TÁMOGATÁS
A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZÁMÁRA

szociális 
párbeszéd

PROGRESS

EGF

ESZA
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ESZA
3. cikk (1) bekezdés e) pont: partnerség
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ESZA RENDELET
3. cikk (2) bekezdés b) pont:
kapacitásépítés 



[ 96 ]

[ FÜGG E LÉK ]

ESZA RENDELET
5. cikk: kormányzás 

ESZA RENDELET 
5. cikk: partnerség 
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ESZA TÁMOGATÁS 
potenciál:  +/-1milliárd  € 2007-2013 
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ESZA TÁMOGATÁS – OP-k  
megfelelő összeg?
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ESZA TÁMOGATÁS – OP-k 
melyik prioritás?

ESZA TÁMOGATÁS – OP-k 
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Dominique Be
Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főigazgatóság
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ESZA: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

EUIS: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

Progress: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

HASZNOS WEBLAPOK
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