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A megosztásalapú gazdaság adóztatása 
valódi európai együttműködést 
követel meg

Az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a hatályos fiskális 
szabályozásokat és adórendszereket 
alkalmazzák a  megosztásalapú/digitális 
gazdaságra.

„ A  j o g i  k e r e t n e k  m é l t á n y o s  é s 
kiegyensúlyozott adórendszerhez kell 
vezetnie az összes gazdasági tevékenység 
és üzleti modell számára anélkül, hogy 
korlátozná a  megosztásalapú gazdaság 
m u n k a h e l y t e r e m t é s i  é s  n ö v e k e d é s i 
potenciálját – fejti ki Giuseppe Guerini 
(Különféle érdekcsoportok – Olaszország), 
a megosztásalapú gazdaság adóztatásáról 
szóló, október 19-én elfogadott EGSZB-
vélemény előadója.

A jelenlegi adózási szabályok nem veszik 
kellően figyelembe az új üzleti modelleket 
és gazdasági tevékenységeket. Ez jogi és 
adóügyi bizonytalanságot teremt, torzítja 
a  versenyt, és bevételkieséshez vezet. 
E  problémák megoldása érdekében az 
EGSZB sürgeti a nemzeti hatóságokat, hogy 
fokozzák együttműködésüket és módosít-
sák szabályozásaikat, ugyanakkor úgy véli, 

hogy csak egy valóban 
európai megközelí-
tés képes a  digitális 
gazdaság megfelelő 
kezelésére. Krister 
Andersson (Munka-
adók csoportja, SE) tár-
selőadó hangsúlyozza: 
„Az európai hatóságok-
nak együttműködési for-
mákat kell kialakítaniuk 
Európán kívül, melyek 
keretében lefektetnek 
néhány alapszabályt 
a közösségi digitális gaz-
daságra vonatkozóan.”

Bár az új technológiák 
előmozdítják és ösz-
tönzik a megosztásalapú gazdaságot, az 
EGSZB fontosnak tartja, hogy ez utóbbit 
egészében mérjék fel, és ne tegyék egyen-
lővé a digitális gazdasággal. Az EGSZB úgy 
véli, hogy egy észszerű jövedelemküszöb 
bevezetése segíthetné a bevételek adózá-
sának szabályozását, és úgy gondolja, hogy 
az adókötelezettségekről több információt 

kellene nyújtani a nagyközönség számára. 
Az uniós politikai döntéshozóknak és jog-
alkotóknak arról is gondoskodniuk kellene, 
hogy védelmet biztosítsanak a fogyasztók, 
munkavállalók és szolgáltatásnyújtók szá-
mára a magánszféra és a személyes adatok 
vonatkozásában is. (jk)� l

A civil társadalom finanszírozása alapvető fontosságú 
a demokrácia számára

A z  E G S Z B  s z e r i n t  a z  u n i ó s 
intézményeknek pozitív képet kellene 
k ö z v e t í t e n i ü k  a   c i v i l  t á r s a d a l m i 
szervezetekről, garantálniuk kellene 
függetlenségüket, és gondoskodniuk arról, 
hogy finanszírozásuk megfelelő legyen.

Egy olyan politikai környezetben, amely 
egyre ellenségesebb a polgári fellépéssel 
szemben, az Európai Uniónak meg kellene 
erősítenie a civil társadalmi szervezetek által 
betöltött szerep fontosságát – hangsúlyozta 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB) az októberi plenáris ülésén.

Ismertetve a „Civil társadalmi szerveze-
tek európai uniós finanszírozása” című 
saját kezdeményezésű véleményét, Jean-
Marc Roirant előadó (Különféle érdekcso-
portok, FR) kifejtette, hogy az EGSZB több 
mint 25 ajánlást fogalmazott meg a civil 
társadalmi szervezetek és az EU közötti kap-
csolatok erősítése, valamint a civil szerve-
zetek finanszírozáshoz való hozzáférésének 
javítása érdekében.

E felhívás időzítése kitűnő volt, mivel az 
uniós intézmények éppen vitákat készültek 

indítani a 2020 utáni többéves pénzügyi 
keretről.

„Az uniós intézményeknek hangosan ki 
kell mondaniuk, hogy a  civil társadalmi 
s z e r v e z e t e k  k u l c s f o n t o s s á g ú a k ”   – 
hangsúlyozta Jean–Marc Roirant.

Az EGSZB azt ajánlotta, hogy folytassák 
a vitát az európai egyesület jogállásáról, 
és hogy tovább dolgozzanak a Szerződés 
civil párbeszédről szóló, 11. cikkének 
végrehajtásán.

Az EGSZB sürgette a  civil társadalmi 
szervezetek rendelkezésére álló 
finanszírozási források növelését, 
valamint egy 500 millió eurós költségvetés 
elkülönítését az „Európa a  polgárokért” 
program számára a  következő többéves 
pénzügyi keretben.

Az EGSZB egy a  civil szerveződés 
s z a b a d s á g á é r t  f e l e l ő s  u n i ó s 
ombudsman kinevezését is szorgalmazta. 
(ll)� l

A jelenlegi gazdaság szerkezetében és szervezésében zajló gyors változások 
új lehetőségeket nyitnak meg, de új kockázatokat és problémákat is jelentenek 
a munkaerőpiacon. Úgy tűnik, a munkaviszonyban álló munkavállalók helyét egyre inkább 
az új típusú munkaerő és a rugalmas munkaformák veszik át, ami a tudományos közösség 
és az európai politikusok körében is aggodalmat kelt.

A technológiai fejlődés és a digitalizáció eredményeként változásokkal szembesülünk 
a munkahelyeken és a munkaerővel kapcsolatban igényelt új kompetenciák terén. Ennek 
következtében egyre gyakoribbak lesznek az atipikus munkaformák, így a részmunkaidő, 
a  több vállalkozóval végzett munka, valamint a  specializálódott, magasan képzett 
szakemberek hálózataként működő online platformok révén végzett munka.

A munka világában tapasztalható változások az EGSZB tevékenységeinek egyik 
legfontosabb témáját jelentik. A terület fontosságának illusztrálására a 2017. évi civil 
társadalmi díjat a színvonalas foglalkoztatás és vállalkozás előmozdítására 
irányuló innovatív és jövőbe mutató projekteknek ítéljük oda. Olyan innovatív 
üzleti ötleteket szeretnénk jutalmazni, amelyek gyakorlati példát mutatnak az ilyen új 
munkaformákhoz való, szociális szempontból elfogadható alkalmazkodásra, valamint 
a munkavállalók bevonásának különböző formáira is. Az EGSZB szorosan nyomon követi 
az EU foglalkoztatási stratégiáját, valamint a munkanélküliség leginkább aggasztó formái – 
a fiatalok munkanélkülisége és a tartós munkanélküliség – elleni küzdelem módjait. Ennek 
fényében a díj az európai vállalkozások kreativitását ösztönzi, és kiemeli a munkanélküliség 
elleni fellépés legjobb gyakorlati példáit.

A munkavállalási formák változásai miatt alaposan meg kell fontolni, hogy a szociális 
védelem szempontjából mire van szükség Európában. Az e szükségletek kezelésére irányuló 
politikai intézkedésekhez azonban jelentős pénzügyi források kellenek, és a finanszírozás 
garantálása talán a legnagyobb kihívás, amely jelenleg az európai társadalom előtt áll.

Úgy vélem, hogy most, a munka világában zajló rohamos változások idején a szociális 
párbeszéd alapvető céljai és elvei minden eddiginél fontosabbak a jó kompromisszumok 
eléréséhez. Európában már több jó példát találhatunk arra, hogy miként lehet kezelni 
a munkahelyekkel kapcsolatos elvárásokat és kihívásokat. Láttunk ilyen példákat a díjra 
benyújtott 111 pályázatban, de ezen kívül is számos felfedezendő és követendő példa 
létezik. Már kiválasztottuk a legjobb jelölteket, a következő napokban pedig ezek közül 
a legérdekesebbeket, leginnovatívabbakat és leginspirálóbbakat jutalmazzuk, abban 
a reményben, hogy támogatásunk még nagyobb sikert eredményez számukra. A díjjal 
egyrészt fel szeretnénk hívni a  figyelmet azokra az emberekre, akik szembenéztek 
a  kihívással, másrészt pedig arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy vigyék tovább 
tevékenységüket. Minden civil társadalmi szereplőt arra biztatunk, hogy folytassák a kiváló 
munkát!

Gonçalo Lobo Xavier
az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke
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Az EGSZB szerint az Európai 
Bizottságnak meg kellene 
erősítenie Európa gazdasági 
alapjait és szociális vetületét

Az EGSZB októberi plenáris ülésén az Európai 
Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans 
megköszönte az EGSZB-tagoknak, hogy ők is 
hozzájárultak az EB 2018-as munkaprogramjához, 
melyet 2017 júliusában tettek közzé. Kiemelte, hogy az 
EGSZB észrevételei is hatással voltak a munkaprogramra.

Erre Georges Dassis, az EGSZB elnöke úgy fogalmazott, 
hogy „örülünk, hogy minket is meghallgattak 
a  döntéshozatal során, de még nagyobb lenne az 
örömünk, ha még jobban bevonnának a folyamatba”.

Timmermans alelnök is felszólalt, aki elmondta, hogy 
bár a  jelenlegi európai gazdasági környezet jobb 
a korábbinál, még mindig sokan elégedetlenek. Ennek 
pedig az az oka, hogy az európai társadalmakban egyre 
nőnek az egyenlőtlenségek. „Úgy vélem, hogy csak úgy 
lehet ténylegesen és az üres szavakon túlmutatva betartani 
a konvergenciával kapcsolatos ígéreteket, és csak úgy lehet 
olyan társadalmat építeni, ahol az emberek az egyén és 
a közösség szintjén is ismét kezükbe vehetik a sorsukat, 
hogy a globális problémákat közösen, európaiakként, 
európai szinten kezeljük” – fejtette ki Frans Timmermans.

Gabriele Bischoff, a  Munkavállalók csoportjának 
elnöke jónak tartja, hogy az Európai Bizottság 
kiemelten kezeli a  szociális pillér kérdését. Jacek 
Krawczyk, a Munkaadók csoportjának elnöke szerint 
elsősorban olyan kérdésekre kell összpontosítani, ahol 
az uniós fellépés hozzáadott értékkel jár. Luca Jahier, 
a „Különféle érdekcsoportok” csoportjának elnöke pedig 
úgy véli, hogy még tovább kell menni. (sg)� l
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Az európai talaj jobb gazdálkodásra 
érdemes
Az EGSZB a talaj jó állapotának 
és termőképességének védelmét 
szolgáló referenciakeretet 
szorgalmaz

Az európai talaj jó állapotának megőrzése 
vagy javítása megélhetésünk megóvásának egyik 
legfontosabb kihívása. Első lépésként az EGSZB 
közös uniós referenciakeretet javasol annak 
érdekében, hogy egységes terminológiát és 
harmonizált kritériumokat állapítsanak meg a jó 
talajállapotra vonatkozóan.

Európa tízévente egy tagállam méretének 
megfelelő szántóterületet veszít el

Októberi plenáris ülésén az EGSZB az EU észt 
elnökségének felkérésére véleményt fogadott el 
a  fenntartható élelmiszer-termelést és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat elősegítő 

földhasználatról. „Gyakran úgy kezeljük talajainkat, 
mintha azok korlátlanul állnának rendelkezésünkre. 
Csupán hat év alatt, 2006 és 2012 között az európai 
országokban évente átlagosan 107 000 hektárt vontak 
ki a művelés alól, ami azt jelenti, hogy egy Ciprus méretű 
szántóterület vész el kevesebb mint 10 év alatt. Ezt 
a hatalmas föld iránti keresletet meg kell állítani” – fejtette 
ki Roomet Sõrmus (Különféle érdekcsoportok, EE), 
a vélemény előadója.

A fenntartható talajgazdálkodás referenciakerete

Minden tagállamban komoly problémát jelent 
a mezőgazdasági földterületek elvesztése. „Talajainkat 
védeni kell. A  mezőgazdasági talajok fenntartható 
használata és védelme szempontjából döntő fontosságú 
lenne egy olyan közös uniós referenciakeret, amely 
definiálja, mit jelent a talaj jó állapota, rögzíti a nyomon 
követéshez szükséges egységes terminológiát és 
harmonizált kritériumrendszert, valamint meghatározza 
az elsődlegesen fontos szakpolitikai intézkedéseket” – 
folytatta Roomet Sõrmus. (sma)� l

Az EGSZB üdvözli a szociális 
Európáról szóló vitát és politikai 
támogatást kér

Olyan kihívásokkal szembesülve, 
melyek akadályozhatják az EU 
előrehaladását, az Európa szociális 
dimenziójáról és a szociális jogok 
európai pilléréről folyó vita segíthet 
új konszenzust elérni arról, hogy 
milyen stratégiák szükségesek 
a  gazdasági növekedésnek és 
az uniós polgárok jólétének 
biztosításához  – jelentette ki az 
EGSZB „A szociális dimenziónak és 
a szociális jogok európai pillérének 
hatása az EU jövőjére”  c ímű, 
októberben elfogadott véleményében.

Az EGSZB arra kérte a  Tanácsot, hogy 
a novemberi göteborgi csúcstalálkozón 
támogassa a  szociális jogok európai 
pillérének intézményközi kihirdetését, ezzel politikai 
jelzést küldve a pillér megvalósításáról.

A dokumentumot Gabriele Bischoff (Munkavállalók 
csoportja, Németország) és Jukka Ahtela (Munkaadók 
csoportja, Finnország) fogalmazta meg, miután az 
Európai Bizottság vélemény kidolgozására kérte fel az 
EGSZB-t vitaanyagáról. Az EGSZB azonban úgy döntött, 
hogy a vitaanyagot összekapcsolja a szociális jogok 
európai pillérének intézményközi kihirdetéséről szóló 
javaslattal.

Az EGSZB kifejtette, hogy több erőfeszítést kell tenni 
a  bérek felfelé irányuló konvergenciájára, 
a  mindenki számára méltóságteljes életet 
lehetővé tevő minimumjövedelemre, valamint 
a fokozott társadalmi kohézióra és a szociális 
beruházásokra vonatkozó közös elvek és stratégiák 
meghatározása érdekében. Az EGSZB ezenkívül 
aggodalmának adott hangot, amiért nem juttatják 
megfelelően érvényre a  hatályos szociális 
jogokat, és az egyes tagállamokban „nagyon eltérő 
mértékben tartják be az uniós jogszabályokat”. (ll)� l

Az európai polgároknak több és jobb 
Európára van szükségük a gazdasági 
haladás biztosításához

Az uniós kormányzásnak egy 
olyan közös célt kell találnia, 
a m e l y  t ú l m u t a t  a   t e c h n i k a i 
jellegű megközelítéseken és 
intézkedéseken. Ez az egyik 
legfontosabb következtetése az 
EGSZB az európai gazdaság jövőjéről 
szóló véleménycsomagjának. Az 
euróövezet gazdaságpolitikája 
(2017), A  gazdasági és monetáris 
unió elmélyítése 2025-ig, Az EU 
pénzügyei 2025-ig ésA tőkepiaci 
unióról szóló cselekvési terv félidős 
felülvizsgálata című vélemények 
az EU gazdaságának jelenlegi 
kihívásaival foglalkoznak, és 
konkrét javaslatokat terjesztenek 
elő ezek leküzdésére.

Az EGSZB a véleménycsomagjában többek között 
a  következő főbb ajánlásokat fogalmazta meg: 
a  gazdasági reformok és beruházások további 
ösztönzése uniós szinten, az EU költségvetésének 
szerkezeti átalakítása és növelése, valamint gazdasági 
és monetáris uniónk gazdasági, fiskális, pénzügyi és 
politikai pilléreinek kiteljesítése. Az EGSZB az euróövezet 
gazdaságpolitikáinak olyan kiegyensúlyozott elegye 
mellett száll síkra, amelynek fiskális, monetáris és 
strukturális összetevői megfelelően összefonódnak, 
és arra kéri az Európai Tanácsot, hogy vizsgálja 
felül a  növekedésbarát euróövezeti költségvetési 
irányvonal elutasítását. AZ EGSZB szerint a  GMU 
elmélyítése kulcsfontosságú a  monetáris politika 

és a  nemzetgazdasági szakpolitikák hatékonyabb 
támogatásához, valamint az uniós kormányzás 
demokratikus és szociális dimenziójának erősítéséhez. 
Az EGSZB üdvözli továbbá az Európai Bizottság arra 
vonatkozó javaslatát, hogy az európai hozzáadott 
értéket helyezzék előtérbe az uniós költségvetés kiadási 
oldalának alapelveként; több saját forrást sürget az 
uniós költségvetés finanszírozásához, és valamennyi 
tagállamot arra kéri, hogy haladéktalanul hajtsák végre 
a tőkepiaci uniót, hogy az EU gazdasága új lendületet 
és dinamikát kapjon.

Az Európai Bizottság közelmúltban bemutatott, 
2018. évi munkaprogramjából kiderül, hogy az Európai 
Bizottság konkrét javaslatokat kíván előterjeszteni az 
EGSZB által azonosított területeken. (jk)� l

Az EGSZB a göteborgi szociális csúcstalálkozón
Georges Dassis elnök vezetésével egy 

EGSZB-tagokból álló delegáció is részt vett 
a november 17-én Göteborgban tartott 
magas szintű szociális csúcstalálkozón, 
ahol az Európai Bizottság, a Tanács és az 
Európai Parlament közösen meghirdette 
a szociális jogok európai pillérét. A pillért 
támogatva az EGSZB több véleményében 
is felhívta a figyelmet arra, hogy szilárd és 
fenntartható gazdasági alapokra épülő 
szociális jogok nélkül veszélybe kerül az 
EU jövője. (ll)� l

Európa vidéki térségeinek új lendületre 
van szükségük

Az EGSZB rugalmas és hatékony 
támogatási programok beindítását 
kéri az Európai Bizottságtól és 
a tagállamoktól

A vidékfejlesztés eredményesebbé tehető, és 
a helyi emberek készek is ebben közreműködni, 
de támogatásra van szükségük. Az EU-nak és 
a  nemzeti hatóságoknak lehetőségeket kell 
teremteniük a falvak és a kisvárosok számára. 
Az EGSZB az októberi plenáris ülésén elfogadott 
Falvak és kisvárosok mint a  vidékfejlesztés 
katalizátorai  című véleményével kíván 
hozzájárulni Európa vidéki térségeinek 
újjáélesztéséhez.

„Az EU és tagállamainak feladata, hogy új lendületet 
adjanak a  vidékfejlesztésnek. Vonzóbbá kell tennünk 
a vidéki életet” – jelentette ki az előadó, Tom Jones 
(Különféle érdekcsoportok, UK).

A gazdasági és társadalmi fejlődéshez megfelelő 
infrastruktúrákra – így többek közt gyors szélessávú 
szolgáltatásokra és korszerű közlekedési hálózatra – 
van szükség. „Ez nemcsak az intelligens közúti és 
vasúti infrastruktúra biztosítását jelenti, hanem ennek 
a  közlekedési hálózatnak az intelligens és hatékony 
használatát is” – fejti ki Tom Jones. Az EGSZB a helyes 
irányba tett első lépésnek tartja és határozottan 
támogatja az Európai Bizottság „intelligens falvakat” 
célzó kezdeményezését.

A városok és a  vidéki területek között a  falusi és 
vidéki turizmus, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
tevékenységek és az élelmiszer-ellátási lánc terén folyó 
együttműködésekből a nagyközönség csak profitálhat.

Fenntartható vidékfejlesztés csak a  helyi emberek 
egyetértésével érhető el, akiket be kell vonni 
a döntéshozatalba. „Bátorítanunk kell az embereket, főleg 
a fiatalokat, meg kell hallgatnunk őket, és támogatnunk 
kell az elgondolásaikat” – emeli ki Tom Jones is. (sma)�l

Gabriele Bischoff és Jukka Ahtela, a szociális jogok európai pilléréről 
szóló EGSZB-vélemény előadói

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Georges Dassis, 
az EGSZB elnöke és Stefan Löfven, Svédország miniszterelnöke 
a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló 2017-es 
szociális csúcstalálkozón

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első 
alelnöke és Georges Dassis, az EGSZB elnöke 
a plenáris ülésen
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http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/villages-and-small-towns-catalysts-rural-development


Az EGSZB 2025-ig mindenki számára tiszta, versenyképes 
és összekapcsolt mobilitást szorgalmaz

Az EGSZB az októberi plenáris ülésén 
elfogadott egyik véleményében támogatja az 
Európai Bizottság azon törekvését, hogy 2025-ig 
tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitást 
valósítson meg, amely minden közlekedési 
eszközt magában foglal. Sürgeti emellett, hogy 
javítsa tovább a  szabályozási keretet annak 
érdekében, hogy hatékony egységes európai 
közlekedési térség jöjjön létre.

Ez volt a fő üzenete az EGSZB október 18-án elfogadott 
véleményének, melyet Ulrich Samm  előadó 
(Munkaadók csoportja, DE) és Brian Curtis társelőadó 
(Munkavállalók csoportja, UK) állított össze.

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által 
kidolgozott mobilitási stratégiát, és üdvözli, hogy 
a Bizottság igyekszik megoldani a közlekedés egységes 
piacát érintő, még fennálló problémákat, miközben 
az emberi és munkavállalói jogokról és a környezeti 
szempontokról sem feledkezik meg.

Az EGSZB ugyanakkor sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
még finomítson a javasolt jogszabály-módosításokon.

„A digitalizáció forradalmasítani fogja a  közlekedést, 
így a  fogyasztók és a  vállalkozások jobb minőségű, 
kényelmesebb, rugalmasabb, megfizethetőbb és 
biztonságosabb szolgáltatásokat kaphatnak” – jegyezte 
meg Ulrich Samm.

Az elektromos járművek helyi szinten segíthetnek 
a  légszennyezés csökkentésében, a  t iszta 
v i l lamosenergia-termelés i  pol i t ika  pedig 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU teljesítse az 
üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó 
globális célokat. Az EGSZB utal arra, hogy 
eltérés van aközött, hogy mekkora mértékű 
kibocsátáscsökkentést várnak a közúti közlekedés 
terén a csomagtól (13%), illetve hogy mekkorával 
(18–19%) kellene az ágazatnak hozzájárulnia a 2030-
as éghajlati célok teljesüléséhez. Ezért hangsúlyozza, 
hogy tiszta elektromos áram termelése nélkül az 
elektromos járműveket nem lehet tömegtermékként 
sikeresen bevezetni a piacra. (mp)� l

Az útdíjakat a transzeurópai 
közlekedési infrastruktúra 
finanszírozására kellene 
felhasználni

A transzeurópai közúthálózatból származó 
útdíjbevételeket vissza kellene forgatni 
a közlekedési infrastruktúrákba, és egyértelműen 
elő kellene irányozni, hogy az úthasználati díjakból 
a  közúti infrastruktúra fejlesztését, kezelését 
és fenntartását fedezzék, a  külső költségekhez 
kapcsolódó díjakból pedig a  közúti közlekedés 
káros hatásainak csökkentését. Ez volt a fő üzenete 
az EGSZB októberi plenáris ülésén elfogadott 
véleménynek, amely az ún. euromatrica-irányelv 
Európai Bizottság által javasolt átdolgozását 
vizsgálja meg.

Az Európai Bizottság jelenlegi javaslata szerint 
a transzeurópai hálózatból származó útdíjbevételek az 
államkasszákba vándorolnának. Az EGSZB azt javasolja, 
hogy „a felhasználó fizet” és „a szennyező fizet” elve 
alapján módosítsanak ezen:

„A »felhasználó fizet« elv azt jelenti, hogy a befolyt pénzt 
útfenntartásra és új infrastrukturális beruházásokra 
fordítanák, míg »a szennyező fizet« elvnek megfelelően 
felhalmozott forrásokból a szennyezés csökkentését, az 
innovatív forgalomirányítási rendszerek és elektromos 
töltőállomások telepítését, az alternatív közlekedési 
módok fejlesztését stb. finanszíroznák”  – mondja  
Alberto Mazzola (Munkaadók csoportja, IT), 
a vélemény előadója.

Mazzola szerint a  források elosztásának minél 
átláthatóbbnak kell lennie, ezért azt javasolja, hogy az 
autópályák felhajtóinál óriásplakátokon hirdessék, hogy 
az adott út használatáért az év során mennyit fizettek, 
és ebből mennyit használtak fel az út fenntartására. 

Emellett fel lehetne tüntetni torlódásokkal, balesetekkel 
és kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos adatokat is.

A becslések szerint 10 milliárd és bő 20 milliárd euró 
közti bevételek felgyorsíthatnák a  transzeurópai 
közlekedési hálózat teljes kiépítését. (dm)� l

Az Európai Szolidaritási Testületnek 
új finanszírozási forrásokra van 
szüksége, és az önkéntességre 
kellene összpontosítania

Az EGSZB üdvözli az Európai Szolidaritási Testület 
(ESZT) létrehozását, azonban a  fiatalok európai 
önkéntes munkájára irányuló új európai bizottsági 
program néhány eleme, köztük a finanszírozás kérdése 
is, további pontosításra és javításra szorul – fejtette ki 
az EGSZB az ESZT-re vonatkozó jogalkotási javaslatról 
szóló, októberben elfogadott véleményében (előadó: 
Pavel Trantina  – Különféle érdekcsoportok, CZ; 
társelőadó: Antonello Pezzini  – Munkaadók 
csoportja, IT).

Az EGSZB határozott aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy az Európai Szolidaritási Testület céljait 
össze akarják vonni az ifjúsági foglalkoztatáspolitika 
céljaival, ezért javasolta annak újragondolását, hogy 
a munkavállalási célú és gyakornoki kiközvetítéseket 
bevonják-e a programba. Ez a megközelítés ugyanis 
azzal a kockázattal jár az európai fiatalok számára, 
hogy a fizetett munkát a fizetés nélküli munkavégzés 
váltja fel.

Az ESZT létrejöttét első ízben Juncker elnök jelentette 
be az Unió helyzetét értékelő 2016. évi beszédében. 
Amennyiben jóváhagyják, az ESZT 314,5 millió eurós 
költségvetéssel rendelkezik majd a  2018–2020-as 

időszakra, ami 2020 végéig mintegy 100 000 ezer fiatal 
részvételét tenné lehetővé.

Az ESZT teljes költségvetésének majdnem 58%-
át az Erasmus+ programból csoportosítják át. Az 
EGSZB aggodalmát fejezte ki a források ilyen módon 
történő átcsoportosítása miatt, és hangsúlyozta, 
hogy az ESZT költségvetésének finanszírozása nem 
mehet az Erasmus+ program kárára, amely már így is 
alulfinanszírozott. Ezért azt kérte, hogy találjanak több 
„új forrást” az ESZT-hez. (ll)� l

A nemzetközi megállapodások jó 
adóügyi kormányzásra vonatkozó 
záradékai elő fogják segíteni 
a fenntartható fejlődést

Az elmúlt évek során a nemzetközi adórendszer 
jelentős figyelmet kapott. Kérdések merültek fel 
a  fejlett és a  fejlődő országok közötti, a  kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények 
méltányosságát, illetve a  fejlődő országok 
adóbevételeire kifejtett hatásukat illetően.

Októberi plenáris ülésén az EGSZB véleményt fogadott 
el Uniós fejlesztési partnerségek és a nemzetközi 
adóügyi  megállapodások által  okozott 
kihívások címmel (előadó: Alfred Gajdosik  – 
Különféle érdekcsoportok, AT; társelőadó: Thomas 
Wagnsonner  – Munkavállalók, AT). A  vélemény 
szerint ki kellene értékelni, hogy milyen hatást fejtenek 
ki a  nemzetközi reformtörekvések a  fenntartható 
fejlesztési célok szempontjából.

Az EGSZB üdvözli az EU és tagállamai annak érdekében 
tett erőfeszítéseit, hogy kezeljék a  nemzetközi 
adórendszer hiányosságait. Az adópolitikának 
azonban az uniós fejlesztési politika még 
fontosabb részét kellene képeznie.  Ezen 
túlmenően a fenntartható fejlődés elősegítése 
érdekében az Unió és harmadik országok közötti 
valamennyi érintett megállapodásba fel kellene 
venni a  jó adóügyi kormányzásra vonatkozó 
záradékokat.

Az EGSZB támogatja a  fejlesztést elősegítő 
magánberuházás elképzelését, amennyiben a szóban 
forgó fejlesztés összhangban van a  fenntartható 
fej lesztési  célokkal.  Az adóztatási  kérdések 
összefüggenek a fenntartható fejlesztési célokkal, ezért 
a vállalkozásoknak ott kell adót fizetniük, ahol 
a nyereségük képződik. (sg)� l

Az éghajlatváltozás elleni küzdelmet nem 
lehet a kisemberek kárára megnyerni

„Az éghajlatváltozás elleni küzdelem csak akkor 
lehet sikeres, ha abba mindenki bekapcsolódik. De nem 
elég meggyőzni az embereket arról, hogy változtatniuk 
kell életmódjukon: az is fontos, hogy megadjuk nekik 
az ehhez  szükséges támogatást”  – jelentette ki 
Georges Dassis EGSZB-elnök a COP23 Méltányos 
átállás a karbonszegény gazdaságra című kísérő 
rendezvényének kezdetén, melyet az EGSZB november 
8-án tartott Bonnban.

Az EGSZB bemutatta az Éghajlati igazságosság 
tárgyában kidolgozott véleményét. Ez a fogalom annak 
felismeréséből ered, hogy az éghajlatváltozástól gyakran 
a társadalom legszegényebb és legsérülékenyebb tagjai 
szenvednek a  legtöbbet. Az EGSZB ezért a  globális 
éghajlatváltozási válság kapcsán javasolja egy olyan 
uniós jogszabály kidolgozását, amely az éghajlati 
jogokat rögzíti.

Az éghajlatváltozás negatív hatásainak csökkentése 
érdekében a  fogyasztók számára fenntartható 
alternatívákat kell biztosítani, ami nem jelenthet 
gyengébb minőséget vagy magasabb árakat. Az EGSZB 
szorgalmazza ezenkívül a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
kapcsolódó támogatások beszüntetését.

Úgy véli, hogy valamennyi polgárnak joga van a tiszta 
környezethez, Európán kívül is. „A Párizsi Megállapodás 
végrehajtásának középpontjába a  szolidaritást kell 
állítani. Ez egy közös és inkluzív kezdeményezés, amelyhez 
minden szinten együttműködésre van szükség” – fűzte 
hozzá Georges Dassis. (sma)� l 
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alschaerts Georges Dassis, az EGSZB elnöke, a COP23 kísérő 
rendezvényén
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Az EGSZB is aktívan 
részt vesz a fogyatékkal 
élők jogairól és az 
európai választásokon 
való akadálymentes 
részvételükről szóló vitában

December 7-én az EGSZB elnöke, 
Georges Dassis, illetve Yannis 
Vardakastanis és Krzysztof Pater 
tagok részt vesznek majd az Európai 
Fogyatékosügyi Fórum (EDF) 4. 
plenáris ülésén, melyet a  fórum 
fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából tartanak az Európai 
Parlamentben.

Az EDF elnöke, Yannis Vardakastanis 
(Különféle érdekcsoportok, EL) vitaindító 
beszédet tart majd, Georges Dassis és 
A  fogyatékossággal élők joga arra, hogy 
szavazzanak az EP-választásokon című 
EGSZB-vélemény előadója, Krzysztof Pater 
(Különféle érdekcsoportok, PL) pedig az ülés 

„Szavazni akarunk” elnevezésű részén vesz 
majd részt, melynek célja, hogy a  2019-
es európai választásokon gond nélkül 
szavazhassanak a fogyatékossággal élők is.

Az EGSZB szilárd meggyőződése, hogy 
a politikai életben való részvétel minden 
d e m o k r a t i k u s  t á r s a d a l o m  a l a p j a ; 
ennek fogyatékosság alapján történő 
megtagadása pedig a diszkrimináció egyik 
formája. Ezért még a  2019-es európai 
parlamenti választások előtt át fogják 
tekinteni a  választási eljárásokat, mivel 
a fogyatékossággal élők jelenleg ki vannak 
zárva a választásokból, vagy akadályokba 
ütközik részvételük. (mrg)� l

A LeaderSHIP 2020 program ösztönzésre szorul
Európa hajógyártási ágazatának 

az EU stratégiai támogatására van 
szüksége. A LeaderSHIP 2020 program 
a megfelelő eszköz, azonban meg kell 
erősíteni és 2030-ig ki kell terjeszteni. 
Európának át kell vennie a vezető sze-
repet az éghajlatváltozással, energiata-
karékossággal és a gyártástechnológia 
összetettségével kapcsolatos fejlesztés 
és kutatás terén, mivel a tengerhasznosí-
tási ágazat kulcsfontosságú a gazdasági  
és társadalmi jövője szempontjából. 
A  klaszterek kialakítása lendületet 
adhatna az ipar versenyképességének. 

Elengedhetetlen az oktatás észszerűsí-
tése, valamint a munkahelyek vonzóbbá 
tétele. Az EU-nak a tisztességtelen nem-
zetközi verseny ellen is fel kell lépnie.

Ezek voltak az EGSZB által október 24-én, 
Brüsszelben tartott rendezvénynek lényegi 
következtetései, amelynek keretében szak-
értők vitatták meg az ágazat helyzetét.

Marian Krzaklewski (Munkavállalók – PL) 
EGSZB-tag felvázolta azokat a kihívásokat, 
amelyekkel egy olyan területnek kell szem-
benéznie, amelyen Európa nehézségekkel 

küzd kritikus tömegének megőrzését 
illetően.

Patrizio Pesci CCMI-küldött hangsúlyozta 
a szektor intelligens, inkluzív és fenntart-
ható növekedésében rejlő lehetőségeket, 
bár az ágazat még mindig a gazdasági és 
pénzügyi válság, illetve a harmadik orszá-
gok által folytatott tisztességtelen verseny-
gyakorlat következményeitől szenved.

Reinhard Lüken a  SEA Europe mun-
katársa figyelmeztetett arra, hogy az 
előző évek megrendelési deficitje csak az 

elkövetkező években lesz érezhető igazán. 
A LeaderSHIP 2020 program a megfelelő 
eszköz, azonban meg kell erősíteni és be 
kell ágyazni egy olyan LeaderSHIP 2030 
programba, amely a tengerészeti szektort 
is magában fogalja.

Elspeth Hathaway az IndustriAll képvise-
letében hangsúlyozta, hogy annak ellenére, 
hogy a munkahelyek 15–75%-a megszűnt 
a szektorban, az ágazat még mindig 5,4 
millió embernek ad munkát Európában és 
a globális tengeri ellátás 50%-át biztosítja. 
A kihívás a készségek megtartásában rejlik. 
Az egész életen át tartó tanulás kulcsfontos-
ságú ebben a csúcstechnológiát képviselő 
ágazatban, és a mobilitást is ösztönözni kell.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk, a Belső 
Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 

Főigazgatóság munkatársa ismertetett 
egy tanulmányt, amelyből kiderült, hogy az 
európai hajógyártás ellátási lánca egészé-
ben véve nagyobb, mint Kínáé vagy Japáné, 
azonban sokkal heterogénebb összetételű 
is, mivel kevés nagy és sok kicsi vállalatból 
áll. Klaszterek kialakítására és célirányos 
európai tengerészeti kutatásra van szükség. 
(sma)� l

A kultúra mint az EU egyik 
központi eleme
Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok” csoportja

E l n ö k é n e k ,  L u c a  J a h i e r n e k 
a  védnöksége alatt a  Különféle 
érdekcsoportokat tömörítő csoport 
2017. október 18-án koncertet 
szervezett El Sistema Belgium: ReMuA 
/ Shake ifjúsági zenekar és a Connect 
Ensemble címmel. Ez volt az első 
olyan kulturális program, amelyet 
a kulturális örökség 2018-as európai 
évének keretében szerveztek az 
EGSZB-nél.

A nonprofit szervezetként működő El Sistema 
Belgium: ReMuA/Shake ifjúsági zenekar és 
a Connect ensemble ReMuA 2013 óta küld 
zenészeket brüsszeli és liège-i iskolákba 
heti rendszerességgel zeneórákat tartani. 

Az ötletet az El Sistema elnevezésű, híres 
venezuelai projekt adta, melynek lényege, 
hogy a  gyerekek csoportosan tanulnak 
valamilyen hangszeren játszani. Többéves 
munkát követően a  legtehetségesebb 
gyerekek ma már a  ReMuA/Shake nevű 
ifjúsági zenekarban játszanak.

A dinamikus, multikulturális ifjúsági 
zenekart a Connect ensemble elnevezésű 
formáció kísérte. Az El Sistema Belgium 
projekt keretében az évek során több 
száz gyerek kapott esélyt arra, hogy 
elkezdhessen zenét tanulni és valamilyen 
hangszeren játszani az iskolában vagy 
lakóhelye környékén.

Ezeknek a  gyerekeknek az életében 
a  csoportos énektanulás és/vagy zenélés 

a  mindennapok részévé vált: hetente 
1,5–5 órát foglalkoznak ezzel. A  zenekari 
próbák olyan közösségi élményt nyújtanak, 
amelyben nagyon fontos szerep jut 
a másik meghallgatásának, a másikra való 
odafigyelésnek és az együttműködésnek. 
Brüsszelben Molenbeek, Laeken, Schaerbeek, 
Forest,  Ixelles és Bruxelles-belváros 
kerületekben aktívak a  ReMuA-képzést 
kapott kezdő zenészek, akik valamelyik El 
Sistema Belgium zenekarban játszanak. (cl)�l

A digitális társadalom előnyei
Az EGSZB „Munkaadók” csoportja

A digitális társadalom nemcsak egy jó 
dolog, hanem az egyetlen lehetőség – ez 
volt az egyik következtetése a  digitális 
t á r s a d a l o m  e l ő n y e i r ő l  s z ó l ó 
konferenciának, amelyre a  Munkaadók 
csoportja szervezésében, 2017. október 
25-én került sor Tallinnban, Észtországban. 
A résztvevők az e-társadalom és a digitális 
egységes piac különféle vetületeiről 
folytattak vitákat, többek között az alábbi 
témákról: kiberbiztonság, társadalmi bizalom, 
az adatok szabad áramlása, az infrastruktúra 
további fejlődése, valamint a  digitális 
egységes piac akadályainak felszámolása.

A digitalizáció már most is megváltoztatja 
a  vállalkozások működésének módját. 
Megérkezett a  forradalom, és mindenki 
hasznot húzhat belőle  – hangsúlyozta 
üdvözlőbeszédében Jacek P. Krawczyk, 
a Munkaadók csoportjának elnöke.

Az új üzleti modellek új gondolkodásmódot 
hoznak – jelentette ki vitaindító beszédében 
Kadri Simson  észt gazdasági és 
infrastrukturális miniszter. Kulcsfontosságú, 
hogy a digitalizációt ne veszélynek, hanem 
lehetőségnek tekintsük. A jogalkotásnak elő 
kell segítenie a vállalkozások növekedését, 
ahelyett, hogy új akadályokat állítana eléjük.

A konferenciára a Munkaadók csoportja, 
az EU Tanácsának észt elnöksége, az 
Észt Munkaadók Szövetsége és az Észt 
Kereskedelmi és Iparkamara közös 
szervezésében került sor. (lj)� l

Az európai szociális párbeszéd: egy szociális 
innováció története (1985–2003)
Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja

2017. december 7-én a Munkavállalók 
csoportja bemutatja Az európai szociá-
lis párbeszéd: egy szociális innováció 
története (1985–2003) című könyvet. 
[European social dialogue: history of a social 
innovation (1985-2003)].

A könyv az európai szociális párbeszéd 
történetét tárja fel 1985-től 2003-ig  – 
a  kezdetektől az önállóságig, mindezt 
gazdag dokumentációra, valamint az 
európai szociális párbeszédet létrehozó, 
abban részt vevő és azt továbbfejlesztő 
különböző elsődleges szereplőkkel – szak-
szervezeti aktivistákkal, munkaadókkal és 
európai szereplőkkel – folytatott interjúkra 
támaszkodva. Az európai szociális párbe-
széd története nem békésen egyszerű. 
Konfliktusokkal és kudarcokkal tarkított. 

De igen mélyen gyökerezik az európai 
tudatban. Tudja, hogy mi az, ami kéz-
zelfogható előnyöket hozhat a polgárok 
számára. Emellett az egyik legjobb módja 
az európai alapvető értékek, azaz a társa-
dalmi fejlődés és a szolidaritás, a kohézió és 
a demokrácia, valamint az ellenállóképes 
fejlődés megvalósításának.

A szerző, Jean Lapeyre, az ESZSZ egykori 
főtitkárhelyettese előadását vita követi, 
melyen több nemzeti szakszervezeti 
vezető is részt vesz. Várhatóan felszólal 
Gabriele Bischoff, az EGSZB Munka-
vállalók csoportjának elnöke, Cándido 
Méndez, az UGT egykori főtitkára és 
az ESZSZ volt elnöke, Luc Triangle, az 
industriAll főtitkára, Marie-Hélène Ska, 
a CSC főtitkára, Peter Scherrer, az ESZSZ 
főtitkárhelyettese és még sokan mások. 
Az elgondolás az, hogy együtt nézzünk 

a múltba, hogy jobban reflektálhassunk 
a szociális párbeszéd jövőjére és a kollektív 
tárgyalásokra. (mg)� l
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07|12|2017
Book presentation - Présentation du livre

VMA 3 | EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

15h00 – 17 h30

Book presentation
Présentation du livre

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Felkészülés a bolgár 
elnökségre

2018. január 1-jén Bulgária veszi át 
Észtországtól az EU soros elnökségét. 
Erre készülve az EGSZB rendkívüli 
elnökségi ülést tartott Szófiában, valamint 
számos véleményt, rendezvényt és más 
kezdeményezést készít elő Brüsszelben és 
Bulgáriában. Az elnökség prioritásainak 
áttekintését és az EGSZB kapcsolódó 
tevékenységeinek naptárát hírlevelünk 
januári száma tartalmazza.

Karácsonyi üdvözlet
Mindenkinek kellemes karácsonyi 
ünnepeket, 2018-ra pedig boldog új évet 
kívánunk!

Köszönjük, hogy az elmúlt tizenkét 
hónapban olvasott minket. Örömmel 
tájékoztatjuk minden olvasónkat, hogy 
következő számunktól kezdve digitális 
formában olvashatják hírlevelünket.
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