
A Régiók Bizottsága véleménye a következő témában: Az Európai Bizottság közleménye a Tanács,
az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára a
nemzetek közötti együttműködésről szóló és a munkaerőpiacon tapasztalható mindenfajta megkü-
lönböztetés és egyenlőtlenség elleni új küzdelmi módok elősegítésére irányuló EQUAL közösségi
kezdeményezés második szakaszában követendő irányelvek kialakításáról avagy „A jó ötletek

szabad mozgása”

(2004/C 318/04)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA,

Tekintettel az Európai Bizottságnak a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára kiadott közleményére a nemzetek közötti együttműködésről szóló
és a munkaerőpiacon tapasztalható mindenfajta megkülönböztetés és egyenlőtlenség elleni új küzdelmi
módok elősegítésére irányuló EQUAL közösségi kezdeményezés második szakaszában követendő irányelvek
kialakításáról,

Tekintettel az Európai Bizottság 2004. január 5-én hozott döntésére, mely szerint az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 265. cikkének első bekezdése alapján a fenti témában kikéri a Régiók Bizottságának
véleményét;

Tekintettel a Régiók Bizottsága elnökének 2003. november 6-án hozott döntésére, mely szerint az elnök
megbízza a gazdaság- és szociálpolitikai bizottságot, hogy a fenti témában véleményt alkosson;

Tekintettel a gazdaság- és szociálpolitikai bizottság által 2004. április 30-án elfogadott véleménytervezetére
(CdR 96/2004 rev. 1) (előadó: Peter Moore tanácsos, a Sheffieldi Városi Tanács (UK-ELDR) tagja);

a 2004. június 16-án és 17-én tartott 55. plenáris ülésén (a június 16-i ülésen) egyhangúlag elfogadta a
következő véleményt.

1. Megjegyzések

A Régiók Bizottsága

1.1 úgy gondolja, hogy az EQUAL a munkavállalás és a
szociálpolitika terén az újítások létrehozásának és elterjeszté-
sének egyik legfontosabb eszköze;

1.2 hangsúlyozza, hogy a helyi önkormányzatok a kezde-
tektől fogva erőteljesen támogatták az EQUAL programot,
mivel az helyi és regionális szinten fontos lehetőséget kínál a
szociális és foglalkoztatási politikák tökéletesítésére és továb-
bfejlesztésére. A helyi és regionális önkormányzatok is támo-
gatják az EQUAL partneri megközelítését, amely a helyes
kormányzás alapelveit követi;

1.3 úgy véli, hogy a legfontosabb célként az innovatív tech-
nológiák fő irányzatokhoz való igazítását és a gyakorlati
megközelítések fejlesztését, valamint a hosszú távú szakképzést
kellene kitűzni; meggyőződése, hogy az eredményeket nem
szabad elkülöníteni a fő gyakorlati irányzatoktól, hanem össze
kell azokkal kapcsolni – ez új dimenziókat tár fel és a haté-
konyságot is növeli. A helyi és regionális önkormányzatok
segíthetnek abban, hogy az új gyakorlatok a helyi szolgáltatói
rendszerekben és a helyi politikai hálózatokban is helyet
kapjanak;

1.4 hangsúlyozza, hogy a romakérdés közvetlenül érinti a
helyi és regionális hatóságokat, és különösen fontos számukra.
A bővítés után a romák alkotják majd az Európai Unió legna-
gyobb etnikai kisebbségi csoportját. Annak ellenére, hogy már
700 éve élnek az EU határain belül, valószínűleg mindig is a
romáknak kellett az európai polgárok körében a kirekesztést a

legnagyobb mértékben elszenvednie. A helyi és regionális
önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a romakér-
désben, ezt a tényt már maguk az európai romaszervezetek is
felismerték;

1.5 felhívja továbbá a figyelmet az illegális lány- és gyermek-
kereskedelem jelenségére; meggyőződése, hogy mivel a helyi és
regionális önkormányzatoknak kulcsszerepe van a közösségi
jólét elősegítésében, ezért foglalkoznia kell az emberkereskede-
lemnek és szexipari vonatkozásainak a személyes (pl. az áldo-
zatok támogatása) és szociális (pl. bűnmegelőzés) következmé-
nyeivel, és ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a helyi és
regionális hatóságoknak a megfelelő mértékben részesedniük
kell az ehhez szükséges alapokból és erőforrásokból;

1.6 meggyőződése, hogy a helyi és regionális önkormányza-
tokat kulcsfontosságú partnereknek kell tekinteni az EQUAL
megvalósításában és az eredményeknek a fő irányelvekhez való
igazításában.

2. Ajánlások

A Régiók Bizottsága

2.1 helyesli a 2. intézkedésben a jóváhagyási lépés beveze-
tését; javasolja, hogy a 3. intézkedést (terjesztés és a fő irányel-
vekhez való igazítás) – a külső pénzügyi alapok előteremté-
sének problémája miatt – ugyanezen a módon integrálják,
mivel a 3. intézkedés lépései önmagukban nem sok olyan ered-
ményt hoznak, amilyeneket a befektetők általában keresnek
(azaz kedvezményezettek támogatására irányuló közvetlen lépé-
seket);
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2.2 üdvözli a tágabb partneri együttműködés lehetőségét a
csatlakozó országokkal – ezt a lehetőséget nagyrészt a pénzügyi
szabályozások késleltették az első szakaszban;

2.3 úgy véli, hogy a munkanélküliség elleni védelemmel, a
foglalkoztatás minőségével és a közvetlen munkahelyterem-
téssel való további kísérletezés során a fejlesztési társulásokat
arra kellene ösztönözni, hogy vegyék figyelembe az 1. szakasz
tapasztalatait és az ott legjobban bevált gyakorlatot – különösen
azokból az esetekből levont tanulságokat, ahol a megközelí-
tések nem vezettek eredményre;

2.4 hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a dolgozók minél
hosszabb ideig maradjanak állásban – azt a tényt, hogy ezt az
Európai Bizottság is elismeri, általában az idősödő lakosság
üdvözölte, de leginkább azoknak a hagyományosan nehézipari
területeknek a lakói fogadták örömmel, ahol számos idősebb
dolgozónak kellett (vagy kell még most is) átképeznie magát,
hogy munkát találjon a szolgáltatóiparban vagy más iparágban;

2.5 úgy véli, fontos tudomásul venni, hogy a munkaadóknak
nehézségekkel kell szembenézniük, ha támogatni akarják a
sokféleséget, viszont arra biztat, hogy a tagállamok vegyék át
az 1. szakasz során kifejlesztett gyakorlatok közül a legjob-
bakat;

2.6 üdvözli a romákat és az emberkereskedelem áldozatait
sújtó problémákkal kapcsolatban felmerülő kihívásokra
irányuló támogatást; úgy véli, hogy ezekkel és más felmerülő
kihívásokkal EU-szerte a megfelelő kontextusban, helyi, regio-
nális és nemzeti téren kell megküzdeni, és hogy ennek nem lesz
negatív hatása ott, ahol mások a célcsoportok;

2.7 meggyőződése, hogy fontos minden országnak ugya-
nahhoz az ütemtervhez igazodnia, hogy ezzel könnyebbé
válhasson a nemzetek közötti partneri együttműködések
megfelelő időben történő létrehozása és ahhoz, hogy a partneri
együttműködés hatékonyabb legyen, a kölcsönös szolgáltatások

időszakának is egyszerre kell kezdődnie. Az első szakaszban
nem ez volt a helyzet. Ezért örömteli, hogy az Európai
Bizottság újra hangoztatja ennek fontosságát.

2.8 üdvözli annak lehetőségét, hogy a 2. szakaszban nemzeti
és európai szinten lehet alapozni a tematikus hálózat tevékeny-
ségeire, és reméli, hogy a 2. szakaszban az Európai Bizottság
ebből a nagyobb hasznot és a nagyobb hatást fogja megérezni.
A tematikus hálózati csoportok fogalma elég lassan fejlődött az
első szakaszban. A Régiók Bizottságának meggyőződése, hogy
a legfelsőbb hatóságoknak nagy szerepe van a fejlesztési társu-
lások részvételének támogatásában, többek közt azáltal, hogy
élen járnak a kulcsemberek és a fő vezérelvek megtalálásában,
és így fokozzák a partneri kapcsolatok által bejáratott tevékeny-
ségek hatását. Jó volna, ha a tematikus hálózati csoportok
közötti erősebb lenne az integráció, különösen az európai
foglalkoztatási stratégiával és a szociális integrációs politikával
kapcsolatos tagállami és európai dokumentumok készítéséért
felelős csoportok között. Ez megkönnyítené a fő irányelvekhez
való igazítást, amely pedig kihívásként ismeretes;

2.9 üdvözli a fő irányelvekhez való igazításról szóló javasla-
tokat, amelyek a döntéshozó szervek és az 1., 2. és 3.
célkitűzéshez tartozó programok számára az EQUAL
közreműködését biztosítják, és azt javasolja, hogy ebbe a tema-
tikus hálózati csoportok is kapcsolódjanak be formálisan;

2.10 Fontosnak tartja, hogy nem szabad elveszíteni azokat
az előnyöket, amelyeket a foglalkoztatás terén 2006 után a
nemzeteket átfogó együttműködés nyújt, ezért azt ajánlja, hogy
nemzeteket átfogó szempont is szerepeljen az Európai Bizott-
ságnak azokban a javaslataiban, amelyekben az Európai Szoci-
ális Alap programjai helyett új programokat helyez kilátásba
(valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap regionális prog-
ramjainak keretén belül is).

Brüsszel, 2004. június 16.

A Régiók Bizottsága

elnöke
Peter STRAUB
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