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2006. március 23-24-én az Európai Tanács elnökségi következ-
tetéseiben (12. pont) üdvözölte az Európai Gazdasági és Szoci-
ális Bizottság azon kezdeményezését, hogy növelje a lisszaboni
stratégia tekintetében a közösségi szintű felelősségvállalást,
ösztönözte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot
munkája folytatására, és felkérte, hogy 2008 elejéig készítsen
összefoglaló jelentést a növekedési és foglalkoztatási partnerség
alátámasztására. Az EGSZB jelen állásfoglalásában összefoglalja a
megújított lisszaboni stratégiával kapcsolatos álláspontját,
egyben felhívja a figyelmet e tárgyban készített munkáira.

A megújított lisszaboni stratégia végrehajtása

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. február 14-i
elnökségi ülésén úgy határozott, hogy a tavaszi csúcstalálkozóra
állásfoglalást nyújt be, A 2007. február 15-16-i plenáris ülésen
(a február 15-i ülésnapon) az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság az állásfoglalást 125 szavazattal, 10 tartózkodás
mellett elfogadta.

1. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
üdvözli, hogy az Európai Bizottság nyomon követte a tagál-
lamok által benyújtott nemzeti reformprogramokat (NRP-
ket). Az EGSZB azonban attól tart, hogy a lisszaboni stra-
tégia 2005-ös újraindításának még mindig nem sikerült
elérnie, hogy az emberek kellő ismerettel rendelkezzenek a
stratégiáról és támogassák is azt. Az EGSZB hangsúlyozza,
hogy a Tanácsban közösen elfogadott kötelezettségválla-
lások iránti politikai felelősségvállalás kulcsfontosságú a
tagállamok részéről. A fent említett tagállami felelősségvál-
lalás mellett szükség van a szociális partnerekhez és a civil
társadalomhoz fűződő hatékony partnerségekre és új
szövetségekre is. Garantálni kell a hatékony, többszintű
kormányzást, beleértve az érdekeltekkel folytatott, az
Európai Bizottság által szorosan nyomon követett konzul-
tációt is.

1.1 Az EGSZB úgy véli, hogy az értékelés jelenlegi módszerét
a stratégia végrehajtása terén elért tagállami teljesítmények átlát-
ható értékelésének kell kiegészítenie. Ehhez az egyes tagálla-
mokra szabott ajánlásokról a Tanácsnak intenzív vitát kell foly-
tatnia és esetleg felül kell vizsgálnia őket annak érdekében, hogy
meg lehessen határozni, hogy a jövőben mely kulcsterületeken
kell intézkedéseket hozni.

1.2 Az EGSZB úgy véli, hogy az NRP-k meghatározása és
végrehajtása során kellő időben, nemzeti szinten konzultálni kell
a civil társadalommal, hogy a folyamatért a valódi partnerségre
és a részvételre törekedve valamennyi érdekelt fél felelősséget
vállaljon. Az országos gazdasági és szociális tanácsoknak és
hasonló szerveknek – azokban az országokban, ahol léteznek
ilyenek – fontos szerepet kellene játszaniuk.

1.3 Az EGSZB teljes mértékben támogatja, hogy nagyobb
hangsúlyt helyezzenek a megújított stratégiára. Az EGSZB – az
Európai Tanácsnak szóló 2008-as összegző jelentése alapjaként
– idén nyáron a következő négy tájékoztató jelentést nyújtja be:
A tudásba és az innovációba történő befektetés, Üzleti potenciál, külö-
nösen a kkv-ké, A kiemelten kezelendő csoportok foglalkoztatása, vala-
mint Európa energiapolitikája. E jelentéseket a nemzeti gazdasági
és szociális tanácsokkal, valamint a civil társadalmat képviselő
hasonló testületekkel szoros együttműködésben készíti el.

1.4 Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a megújított lisszaboni
stratégia teljes megvalósítása a növekedést és a foglalkoztatást
aktívan támogató, összehangolt makrogazdasági politikát
igényel. A jelenlegi kedvező gazdasági kilátásoknak nem
szabadna aláásniuk a Tanácsnak a stratégia végrehajtásával kap-
csolatos törekvéseit. A nemzeti gazdaságok egymástól való
kölcsönös függése azt jelenti, hogy a strukturális reformokat
európai viszonylatban kellene végrehajtani. Az NRP-ket tehát be
kell építeni egy páneurópai makrogazdasági politikai keretbe, és
ehhez valamennyi érintett félnek hozzá kell járulnia. A globális
környezetet mindig tekintetbe kell venni.

1.5 Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a folyamatos ipari válto-
zásokat, a munka minőségét és az életminőséget egymással
párhuzamosan biztosítani kell. A versenyképesség, a társadalmi
kohézió és a fenntartható fejlődés együttes megvalósítására kell
törekedni. Európának és a tagállamoknak e cél elérésén munkál-
kodva érthetővé kell tenniük a megújított lisszaboni stratégia
üzenetét, hogy az alsó szintek világos képet kapjanak a célkitű-
zésekről. Ehhez hatékony kommunikációra van szükség, ami
eddig nem volt tapasztalható.

2. Az EGSZB az egész stratégiát egy dinamikus folya-
matnak tekinti, amely folytonos finomhangolást igényel a
tagállamokon belül, a Tanácsnál és az Európai Bizottsággal.
Ennek eléréséhez az alábbi kérdésekkel kell foglalkozni:

2.1 Nemzeti és regionális szinten:

– a lisszaboni célokhoz kapcsolódó prioritásokat és a hozzájuk
tartozó forrásokat világosabban meg kellene jelölni a nemzeti
költségvetésekben,

– az oktatási és képzési rendszerek egész láncát alaposan meg
kell vizsgálni, és ezek tartalmának az általános kultúra, vala-
mint a tudományos és műszaki képzés síkján a lehető legma-
gasabb szintűnek kell lennie a környezethez való alkalmaz-
kodás, valamint az állampolgári részvétel, a jobb minőségű
munkahelyek kialakítása, a vállalkozó szellem és az innováció
előmozdítása érdekében.

– megoldást kell keresni a demográfiai változásokra, valamint
pénzügyi, munkaerő-piaci és egészségügyi hatásaikra,
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– az innovatív munkaerő-piaci reformoknak a rugalmas bizton-
ságot célzó rendelkezésekhez kell igazodniuk, amelyek
fokozzák a versenyképességet és egyúttal megfelelő szociális
biztonságot is nyújtanak,

– meg kell valósítani a kutatás-fejlesztési beruházásokat illető
barcelonai célokat,

– a tagállamoknak hatékonyan ki kell használniuk a bevált
gyakorlatok cseréjét, amelynek további előnye, hogy elősegíti
a célok európai szintű konvergenciáját.

2.2 Európai szinten:

– a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak ütemterveket kell
készítenie és határidőket kell kitűznie a megállapodás szerinti
prioritások teljesítéséhez,

– közös energiapolitikára van szükség,

– sürgősen lépésekre van szükség a klímaváltozás kezelésére,

– az európai alapoknak (Regionális Fejlesztési Alap, Európai
Szociális Alap és a 7. kutatási keretprogram), valamint az EU
egyéb pénzügyi eszközeinek – például a versenyképességi és
innovációs keretprogramnak – a lisszaboni stratégia prioritá-
sainak megvalósítását kell segíteniük.

2.3 Valamennyi szinten szükség van:

– testre szabottabb és célzottabb együttműködésre a szociális
partnerekkel és egyéb érdekeltekkel a lisszaboni stratégiával
kapcsolatos politikák kidolgozásában és a nyomon köve-
tésben,

– jobb szabályozási programra és a gazdasági, szociális és
környezetvédelmi fejlesztési célok elérésére a globális válto-
zások fényében törekvő, jól működő belső piacra;

3. Az EGSZB sürgeti az Európai Tanácsot, hogy teljes
súlyával támogassa a fent vázolt megközelítést, és a civil
társadalmat aktívabb szereplőként vonja be a megújított
lisszaboni stratégia megvalósításába.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke
Dimitris DIMITRIADIS

2007.4.28.C 97/40 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


