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A Régiók Bizottsága állásfoglalása – Jobb eszköztár az EU 2020 stratégia végrehajtására: a tagállamok 
és az Unió gazdaság- és foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó integrált iránymutatások

(2010/C 267/01)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1.   támogatja az átfogó gazdaságpolitikai  és foglalkoztatási 
iránymutatások számának általános csökkentésére, valamint 
azoknak az Európa 2020 stratégiával összhangba hozott kohe
rens dokumentumba való integrálására irányuló javaslatot; 

2.   elismeri, hogy miközben ezek az iránymutatások a tagálla
moknak szólnak, az Európa 2020 stratégiát a regionális és helyi 
önkormányzatokkal közös partnerségben kell megvalósítani, 
akikre az iránymutatások által lefedett területeken meglévő hatás
köreiket és kapacitásaikat tekintve és a szubszidiaritás elvének 
megfelelően szükség van a nemzeti reformprogramok kidolgo
zása, valamint a stratégia megvalósítása és az azzal kapcsolatos 
teljes kommunikáció során; 

3.   kéri az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy 
tartsa tiszteletben, illetve támogassa az alulról építkező megköze
lítést a regionális és helyi önkormányzatok számára releváns szak
politikai területeken, valamint az Európa 2020 stratégiával 
kapcsolatos irányítás és felelősségvállalás terén, a 2020-as straté
gia kiemelt kezdeményezései  és a nemzeti reformprogramok 
többszintű és rugalmas kialakításának alkalmazása révén. Ezzel 
kapcsolatban üdvözli az Európai Parlament nemrégiben tett kije
lentését, melyben utal arra, hogy fontos a helyi  és regionális 
önkormányzatokat is bevonni a Stratégiába; 

4.   hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégiát a Lisszaboni 
Szerződésben elismert területi kohéziós célkitűzés megfelelő 
figyelembevétele mellett kell megvalósítani; 

5.   kéri az Európa 2020 stratégiában javasolt intézkedések költ
ségvetési vonzatainak pontosítását annak biztosítása érdekében, 

hogy a következő pénzügyi keret maradéktalanul tükrözze az 
Európa 2020 stratégiában meghatározott prioritásokat. Ennek a 
pontosításnak tartalmaznia kell az új uniós finanszírozási eszkö
zöknek, valamint az EU új erőforrás-rendszerének hatásértékelé
sét is; 

ÁTFOGÓ IRÁNYMUTATÁSOK A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EU 
GAZDASÁGPOLITIKÁI SZÁMÁRA

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

6.   uniós szinten, valamint a tagállamok között megfelelő gaz
dasági és adóügyi koordinációt javasol azoknak a problémáknak 
az enyhítése végett, amelyekkel a közkiadásoknak már most is 
szembe kell nézniük a jelenlegi pénzügyi, gazdasági  és szociális 
válság összefüggésében; 

7.   üdvözli az EU-nak azt a kezdeményezését, hogy szorosab
ban kövessék nyomon a tagállamok költségvetési fegyelmét, és 
alapvetően alakítsák át a pénzpiacok szabályozását; 

8.   támogatja az Európai Parlamentnek a 2010. március 10-i 
állásfoglalásában az Európai Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett 
kérését, hogy mérjék fel, hogy a különböző pénzügyi műveletekre 
vonatkozó adók lehetőségei hogyan járulnak hozzá potenciálisan 
az uniós költségvetéshez;

9.   egyetért Mario Montinak az „Új belső piaci stratégia” című, 
Barroso elnökhöz intézett, 2010. május 9-i jelentésében szereplő 
ajánlásokkal, miszerint Európai szinten fokozni kell az adók 
összehangolását, hogy meg lehessen szüntetni az egységes piacon 
belüli adóügyi akadályokat, és kezelni lehessen az Unióban folyó 
adóversenyben a munkaerő számára kedvezőtlen helyzetet;
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10.   hangsúlyozza, hogy a hosszú távú monetáris stabilitást 
csupán meggyőző konszolidációval és a Stabilitási Paktum meg
szigorításával lehet elérni, támogatása pedig valamennyi uniós 
ország és terület hosszú távú növekedési kilátásainak megerősíté
sével lehetséges, továbbá szükség van még a fenntartható növe
kedés strukturális politikáinak (Európa 2020 stratégia), valamint 
a kohéziós politikának az elegyére, és mindkettőt megfelelő for
rásokkal kell ellátni; 

11.   szükségesnek tartja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a 
közfinanszírozás minősége és fenntarthatósága, melyet a környe
zetvédelmi  és szociális szempontból innovatív ágazatokba tör
ténő állami beruházásokra kell irányozni; 

12.   határozottan ellenzi az Európai Bizottságnak a megerősí
tett gazdasági kormányzásról szóló, 2010. május 12-i közlemé
nyében ismertetett, arra vonatkozó javaslatát, hogy a túlzott hiány 
esetén követendő eljárás alatt álló tagállamok esetében kerüljön 
felfüggesztésre a Kohéziós Alap. Ez a javaslat három szempont
ból is diszkriminatív lenne: i) a kohéziós politikát mint az egyet
len uniós politikát emeli ki, ahol szankciókat lehet alkalmazni; ii) 
a felfüggesztés igazságtalanul érintené a régiókat és a városokat, 
valamint iii) igazságtalan lenne a Kohéziós Alap forrásainak egye
netlen elosztását tervezni a tagállamok között;

13.   határozottan megismétli, hogy a kohéziós politikát meg 
kell erősíteni abbéli szerepében, hogy az az egyetlen uniós poli
tika, amely integrált helyi alapú megközelítést biztosít az európai 
prioritások helyi és regionális sajátosságokkal való kombinálását 
lehetővé tevő fejlesztés terén, és amely a régiókon belüli  és a 
régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésével foglalkozik; 

14.   úgy ítéli meg, hogy a növekedés értékelésének nem csupán 
a GDP-mutatókra, hanem a növekedés elosztására és a természeti 
erőforrások kiapadására vonatkozó mérhető célokra is kellene 
vonatkoznia; 

15.   üdvözli az olyan regionális kutatási és innovációs stratégiák 
fejlesztését, amelyek erősítik a közigazgatási szervek, az egyete
mek és a magánszektor közötti együttműködést, ezáltal munka
helyeket teremtenek, valamint a régiók és a városok fenntartható 
növekedését eredményezik; 

16.   emlékeztet arra, hogy a helyi és regionális önkormányza
tokra felelősség hárul az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a kör
nyezet védelme szempontjából. Jelentős előnyöket 
kovácsolhatnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
történő szükségszerű átállásból, ha megfelelő európai keret áll 
rendelkezésükre, mely lehetővé teszi a technológiai változásokra 
való felkészülést csakúgy, mint az oktatási  és szakképzési profi
lok kiigazítását és a zöld közbeszerzések ösztönzését. Támogatja 
ebben az összefüggésben a Polgármesterek Szövetsége kezdemé
nyezést, illetve annak kiterjesztését a regionális szintre; 

17.   úgy ítéli meg, hogy a vállalkozások támogatása alapvetően 
fontos ahhoz, hogy a kreatív ötleteket olyan innovatív termékek
ké, szolgáltatásokká és folyamatokká lehessen alakítani, melyek 
növekedést, minőségi munkahelyeket, területi, gazdasági és társa
dalmi kohéziót teremthetnek. Arra ösztönzi továbbá a helyi  és 
regionális önkormányzatokat, hogy javítsanak a kkv-k működési 
feltételein a kisvállalkozói intézkedéscsomaggal összhangban, pél
dául az e-kormányzati szolgáltatásokban rejlő lehetőségek mara
déktalan kiaknázása révén. Ezzel kapcsolatosan elismeri azt is, 

hogy fontos szerepe lehet a gazdaság támogatásában a női vállal
kozók támogatásán keresztüli intelligens növekedésnek. Európai 
keret létrehozását tartja szükségesnek a nők gazdasági fejlődésére, 
mivel ezzel az eszközzel kezelni lehetne a tagállamok közötti 
különbségeket, fel lehetne venni a küzdelmet a gyermekszegény
ség ellen, elő lehetne segíteni a munka és a magánélet közötti 
egyensúly elérését, fokozni lehetne a növekedési potenciált és az 
egyre bővülő kkv-bázis regionális fejlődését; 

A TAGÁLLAMOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁIRA 
VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK

18.   emlékeztet arra, hogy a szociális partnerek, köztük a 
helyi és regionális önkormányzatok, mivel igen sok munkaválla
lót alkalmaznak az EU tagállamaiban, valamint a miatt a szerep 
miatt, melyet az oktatás, a képzés és a munkaerőpiacot támogató 
intézkedések nyújtásában játszanak sokszor, kulcsfontosságúak a 
rugalmas biztonságot szolgáló politikák folytatásában. A régió
kat és a településeket ennélfogva be kell vonni a politikák kiala
kításának folyamatába a dinamikus munkaerőpiachoz való 
hozzájárulás és a polgárok munkához segítése érdekében; 

19.   megjegyzi, hogy az állami oktatási rendszerek, a közleke
dési infrastruktúrák, a gyermekfelügyeleti hálózatok és az okta
tási intézmények hosszú távú integrált tervezése és finanszírozása 
létfontosságú a fenntartható regionális munkaerőpiac 
fejlesztéséhez; 

20.   megismétli, hogy a helyi  és regionális önkormányzatok 
központi szereplői  annak a végrehajtási folyamatnak, mely az 
oktatás minőségére, relevanciájára és a benne való részvételre, 
valamint az iskolából való korai kimaradás megelőzésére vonat
kozó stratégiai célkitűzések elérését célozza; 

21.   emlékeztet arra, hogy egy olyan időszakban, amikor nő a 
munkanélküliség, a fiataloknak nehézségekbe ütközik a munkae
rőpiacra való belépés, és alaposabban meg kell érteniük, hogy 
milyen lehetőségek állnak előttük nyitva az oktatásból a munka
erőpiacra vagy a munkahelyteremtő vállalkozók világába való 
zökkenőmentes átmenet biztosításához. Reméli ezért, hogy az 
iránymutatások tartalmazni fogják az Európai Ifjúsági Paktumot, 
és hogy a vállalkozó szellemet aktívabban népszerűsítik majd az 
iskolákban; 

22.   úgy véli, hogy szükség van kifejezetten az idősebb munka
vállalókat célzó intézkedésekre, akik a gazdasági válság miatt 
munkanélkülivé váltak, hogy új, hasznosabb szaktudással felfegy
verkezve kereshessenek további munkalehetőségeket; 

23.   hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy elérjük a nem
zeti szegénységi küszöb alatt élő európaiak számának javasolt 
25 %-os csökkentését, megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
helyi és regionális önkormányzatok számára, mivel azok jogi fele
lősséggel tartoznak az aktív befogadási politikák kidolgozásáért, 
finanszírozásáért és végrehajtásáért, valamint a tisztességes 
munka menetrendjének előmozdításáért. A szegénység és a társa
dalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve (2010) megfelelő 
pillanat arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet ezekre a tényezőkre, 
melyek tovább romolhatnak a jelenlegi pénzügyi és gazdasági vál
ság miatt; 
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24.   hangsúlyozza, hogy az általános érdekű szolgáltatásokhoz, 
és különösen a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a 
munkaerő-piaci integráció és a strukturális változásokhoz való 
alkalmazkodás csakúgy, mint a szociális, gazdasági  és kulturális 
befogadó politikák elsősorban mind a helyi  és regionális 

önkormányzatok révén valósulnak meg, ennélfogva a foglalkoz
tatási iránymutatásoknak megfelelő keretet és finanszírozási esz
közöket kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy támogassák a 
helyi  és regionális önkormányzatokat ezen felelősségi köreik 
ellátásában. 

Kelt Brüsszelben, 2010. június 10-én.

a Régiók Bizottsága 
elnöke

Mercedes BRESSO


