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A Szolidaritás 25. évfordulója és üzenete Európának

Az Európai Parlament állásfoglalása a Szolidaritás 25. évfordulójáról és Európának szóló üzenetéről

Az Európai Parlament,
– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,
A. mivel az Európai Unió alapító atyái kijelentették, hogy Európa egyesítése mindaddig nem lehet teljes,
amíg Közép- és Kelet-Európa rabigába döntése meg nem szűnik és amíg a vasfüggöny áll,
B. mivel az Európai Unió 2004. május 1-i bővítése Európát közös értékek és célok körül egyesítette,
melyek egyesítik az Unió országait, nemzeteit és polgárait,
C. abban a hitben, hogy az Európai Unió céljainak elérését a szabadságra és szolidaritásra törekvő európai
nemzetek és polgárok tudatos tevékenységével kell erősíteni,
D. emlékeztet arra, hogy a munkások vezetésével számos lengyel városban zajló 1980. júliusi és augusztusi tömegtüntetések a totalitárius elnyomás elvetését fejezték ki,
E. emlékeztet arra, hogy az 1980. augusztus 14–31. között a gdański hajógyárban Lech Wałęsa vezetésével Európa és az egész világ szeme láttára zajló sztrájkot rendkívüli bátorsággal és eltökéltséggel, az
alapvető európai értékek jegyében végezték, és arra, hogy a gdański hajógyár munkásai által megfogalmazott „21 követelés” új fejezetet nyitott a „kenyérért és szabadságért” folyó európai küzdelem történetében,
F. elismeréssel szól az 1980. augusztus 31-én aláírt gdański megállapodásról, amely egy totalitárius rendszerben 500 napos szabadságot eredményezett a tízmilliós tagságú független és önmagát igazgató szakszervezet, a Szolidaritás számára, amely Lengyelország valamennyi jelentős társadalmi rétegét magába
tömörítő erőteljes polgári mozgalmat indított útjára,
G. emlékeztet a Szolidaritás első gyűlése által az emberi jogokért Európa e részén folytatott közös
küzdelem nevében Kelet-Európa dolgozó népeihez intézett üzenetre,
H. emlékeztet arra, hogy a lengyel társadalom bátran és eltökélten védte jogait és meggyőződését, különösen a kommunista kormány által a lengyelek szabadságvágya és a Szolidaritás ellen bevezetett 1981.
december 13-i hadiállapottal szemben,
I.

emlékeztet az 1980. augusztusi eseményeknek a szabad európai társadalmak általi széles körű elismertségére és támogatottságára mind a szakszervezet törvényes létezésének időszakában, mind pedig a hadiállapot bevezetése után, továbbá azzal a meggyőződéssel, hogy a Szolidaritás történelmi jelentőségű
fellépése a legfontosabb pillanatok egyike volt a közös európai térség kialakulása során,

J.

elismerve, hogy a Szolidaritás mozgalom békés eszközökkel élt a totalitárius rendszer elleni küzdelemben és az erőszakot elutasító legjelentősebb európai mozgalmak egyike volt,

K. elismerve, hogy a „Szolidaritás nélkül nincs szabadság” lengyel jelszó fontos Európa és a világ egésze
számára,
L. felismerve, hogy a Szolidaritás békés úton elért sikere a többi emberi jogokért küzdő mozgalomra is
hatással volt, és abban a hitben, hogy a szabadságuktól megfosztott országok számára ma is modell
szerepét tölti be,
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M. azzal a meggyőződéssel, hogy az 1980. augusztusi történelmi események egész Európa számára
jelentősek voltak, és hogy a gdański hajógyári munkássztrájk és a gdański megállapodás a kommunizmus összeomlása, a hidegháború, az európai megosztottság vége és a berlini fal leomlása előszelének
tekinthető,
1. legmélyebb tiszteletének és hálájának ad hangot a lengyel munkások és mindazon közép- és keleteurópai népek irányában, akik az emberi jogokért, a szabadságért, a szolidaritásért és Európa egységéért
küzdöttek;
2. elismeri, hogy annak érdekében, hogy ezekről az erőfeszítésekről megemlékezzünk és számukra helyet
biztosítsunk Európa közös emlékezetében, augusztus 31-ét a szabadság és szolidaritás napjaként kell ünnepelni;
3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tudatosítsák: a Szolidaritás az európai oktatás és kultúra
részét képezi,
4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok
kormányainak és parlamentjeinek.
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A területi kohézió szerepe a regionális fejlesztésben
Az Európai Parlament állásfoglalása a területi kohézió szerepéről a regionális fejlesztésben
(2004/2256(INI))

Az Európai Parlament,
– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre, különös tekintettel az I-3., I-14., II96., III-220. cikkekre, és a III-365. cikk (3) bekezdésére, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elve
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 8. cikkére,
– tekintettel az Európai Unióról szóló és az Európai Közösséget létrehozó az egységes európai okmánnyal,
a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződésekkel módosított –szerződésekre, és különös tekintettel az EK-Szerződés 158. és 159. cikkeire,
– tekintettel 2002. február 7-i (1) és 2004. április 22-i (2) állásfoglalásaira a Bizottság gazdasági és társadalmi kohézióról szóló második és harmadik jelentéséről,
– tekintettel a kohéziós politika és intézményi kilátásainak keretében a szerkezetileg hátrányos helyzetű
régiókról (szigetek, hegyvidéki és alacsony népsűrűségű régiók) szóló 2003. szeptember 2-i állásfoglalására (3),
– tekintettel az Európai Bizottság tanulmányán alapuló 1995. június 29-i „Európa 2000+ – Együttműködés
az európai területrendezésért” című állásfoglalására (4),
– tekintettel a területrendezésért felelős miniszterek informális Tanácsa által 1999-ben Potsdamban elfogadott európai területfejlesztési tervre,
– tekintettel a Bizottság által 2001 júliusában elfogadott, az európai kormányzásról szóló fehér könyvre
(COM(2001)0428),
– tekintettel a Régiók Bizottsága 2003. április 10-i véleményére (5) „a területi kohézióról Európában”,
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