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BEVEZETŐ Dánia immár hetedik alkalommal 
tölti be az EU elnöki tisztétTisztelt Olvasó!

Európa történelme tele van zavaros és reményteli idő-
szakokkal. Számos viszálykodás és megannyi háború 
ellenére Európa mindig képes volt felülkerekedni lát-
szólag megoldhatatlan problémákon. Nem vitás, hogy 
Európa ma ismét komoly akadályok előtt áll. 

Ma, amikor egy olyan pénzügyi válsággal állunk 
szemben, melynek hatásait a következő generációk 
is érezni fogják, jobban össze kell tartanunk, mint 

valaha. Ahogy általában lenni szokott, most is azok vannak a legnehezebb helyzetben, 
akik kirekesztve, elszigetelten, a társadalom peremén élnek. Nem nézhetjük tétlenül, 
ahogy fi ataljaink előtt szertefoszlanak álmaik. Az ilyen pillanatokban fel kell idéznünk 
magunkban, hogy milyen fontos értékeket hordoz magában az EU: integráció, sokfé-
leség, szolidaritás és tolerancia. 

December 7-én kiosztjuk az EGSZB civil társadalmi díját, amely ezekre az elévülhe-
tetlen értékekre épül. Idén negyedik alkalommal pályázhat a díjra minden olyan uniós 
civil szervezet, amely párbeszéd és részvétel segítségével az EU értékeit, azaz az integ-
rációt, a sokféleséget, a szolidaritást és a toleranciát erősíti. Honorálni kívánjuk erő-
feszítéseiket és azt a pozitív hatást, melyet Európa-szerte az emberekre gyakorolnak. 

Az EGSZB szilárdan elkötelezett az EU értékeinek népszerűsítése mellett. Szep-
temberben az Európa Tanáccsal és a Francia Gazdasági és Szociális Tanáccsal közö-
sen konferenciát szerveztünk az Európai Szociális Chartáról. Most azon dolgozunk, 
hogy az európaiak érvényesíthessék jogaikat a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészség-
ügy, az oktatás és a szabad mozgás terén. Nem engedhetjük, hogy a költségvetési defi -
citek aláássák az európai szociális védelmi rendszereket, és hogy a megszorító intézke-
dések korlátozzák a polgárok egyesüléshez való jogait. Nem veszíthetjük szem elől azt 
sem, hogy miben áll Európa lényege. 

Ragaszkodnunk kell a békében és jólétben élő Európa megteremtésére irányuló 
törekvéseinkhez. Nem engedhetjük tehát, hogy ez a válság megosszon minket. Egyen-
súlyt kell inkább teremtenünk a gazdasági növekedés és a szociális kérdések között. Pár-
beszéd útján biztosíthatjuk a fenntarthatóságot és a növekedést. Szolidaritásról tanúbi-
zonyságot téve igazságosabb és méltányosabb Európát építhetünk.

A civil szervezetek rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy Európa fenn-
tarthatóbbá válhasson. Az új Lisszaboni Szerződés elismeri ezt a szerepet azzal, hogy 
lehetőséget biztosít a polgároknak és a képviseleti egyesületeknek, hogy az Unió vala-
mennyi területén hangot adhassanak véleményüknek és igényeiknek. 

Az elkötelezett emberek pedig felemelik szavukat. Civil szervezetek hallatják a hang-
jukat Brüsszel valamennyi szegletében. Itt az idő, hogy tegyünk valamit egy erősebb és 
fenntarthatóbb Európáért.

Staff an Nilsson
elnök

2011. december 9.
Brüsszel, EGSZB-székház: 
Meghallgatás a CCMI/094 
tanulmányozócsoport ülése 
kapcsán: Milyen változásokat 
hoz az új pénzügyi szabályozás 
az európai bankszektor számára?

2011. december 12.
Brüsszel, EGSZB-székház: 
Konferencia „Nukleáris 
biztonság – legfőbb ideje a 
nyilvános vitának” címmel

2011. december 21.
Brüsszel, EGSZB-székház: 
Konferencia „A Rio + 20-nak 
az európai vezetők, a 
fenntarthatóság „bajnokai” 
és úttörői általi előkészítése” 
tárgyban
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javítani a környezeti 
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ideológiai megközelítés a 
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4 Munka távol az otthontól

5 A „Robin Hood”-adó a 
szegények és a gazdagok 
javát is szolgálja

6 Az euróövezeten belüli új 
stabilitás és növekedés 
irányában

7 Az EGSZB és a CDES közelebb 
hozza egymáshoz a brazil és 
európai civil szervezeteket

8 Génmódosítás az EU-ban

ESEMÉNYEK, IDŐPONTOK

2012 első félévében Dánia fogja betöl-
teni az Európai Unió Tanácsa elnök-
ségének szerepét. Az ország Euró-
pai Unióhoz történt 1973-as csatla-
kozása óta most kerül rá sor hetedik 
alkalommal, és az EGSZB a tagságá-
val, nem utolsósorban a 9 dán taggal 
együtt már javában készül rá (a tagok 
listáját lásd a http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.members oldalon).

Dánia legutóbbi elnökségi idő-
szaka óta hatályba lépett a Lisszaboni 
Szerződés, és az EU intézményrend-
szere is jelentős változáson ment át.

A Szerződés új intézményi szerep-
lőket vezetett be: az Európai Tanács 
állandó elnökét és az Európai Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselőjét, emellett hivatalossá tette az 
elnökségi triók rendszerét, ami foko-
zottabb koordinációt és következetes-
séget biztosít. A Lisszaboni Szerződés 
az Európai Parlamentnek is nagyobb 
súlyt adott azzal, hogy szinte min-
den új jogszabály vonatkozásában 
társjogalkotói szerepkörrel ruházta 
fel. Az Európai Parlamenttel és más 
intézményekkel való együttműködés 
tehát a 2012-es dán elnökség fontos 
feladata lesz.

Annak érdekében, hogy a jelen-
legi elnökség munkáját ne zavar-
ják meg, és hogy célzottabb munkát 
végezhessenek, a konkrétabb priori-
tásokról csak a lengyel elnökség idő-
szakának vége felé döntenek. Számos 
olyan kérdés, amellyel az elnökség 
alatt foglalkoznak majd, már isme-
rős lesz, mivel egy ideje részét képezi 
az EU jogalkotási menetrendjének. 
Várhatóan tehát a következő kérdé-
sek kapnak nagyobb hangsúlyt a dán 
elnökség időszaka alatt (forrás: http://
um.dk/en):

 ■ gazdasági növekedés megterem-
tése az EU-ban és a stabil gazda-
ság biztosítása, 

 ■ éghajlat, belső energiapiac, kör-
nyezetbarát fejlesztés és mező-
gazdaság, 

 ■ bel- és igazságügy,

 ■ az EU erős globális szerepe,

 ■ tárgyalások az EU hosszú távú 
költségvetéséről.

2012-ben Európának még küz-
denie kell majd a gazdasági és pénz-

ügyi válsággal. Ez tükröződni fog az 
elnökség menetrendjében, amelynek 
középpontjában a gazdasági növe-
kedés megteremtése és a tagállamok 
közötti gazdasági koordináció javí-
tása áll majd. 

Az EGSZB dán tagjai már tájé-
kozódó üléseket tartottak Koppen-
hágában a külügyminisztériummal 
és más érintett minisztériumok-
kal. Kétoldalú üléseket szerveztek 
Dánia brüsszeli állandó képvisele-
tével, amely igen együttműködőnek 
és segítőkésznek bizonyult. Remél-
jük, hogy az elnökségi időszak kez-
detén egy dán minisztert üdvözölhe-
tünk plenáris ülésünkön, a februári 
plenáris ülés keretében pedig a dán 
tagok egy dán estet szerveznek majd, 
és lesznek más dán kulturális esemé-
nyek is. A szekciók és csoportok is 
aktívan részt vettek a jövendő elnök-
séghez fűződő kapcsolatok kiépíté-
sében – ennek eredményeként kerül 
sor például a 2012 márciusának köze-
pén Koppenhágában tartandó, a dán 
fogyasztói tanáccsal közösen szer-
vezett Fogyasztók Európai Napjára. 
Valószínűleg már készül egy lista is a 
feltáró vélemények kidolgozására irá-
nyuló kérelmekről.

Örömmel várjuk, hogy folytat-
hassuk munkánkat a Lengyelország–
Dánia–Ciprus trióval és egy dinami-
kus, eredménycentrikus uniós elnök-
séggel. (pln) ●

Friss ötletek 
nyomában Európában

Anna Maria Darmanin, az EGSZB alel-
nöke és Gianni Pittella, az Európai Par-
lament első alelnöke vezetésével sikere-
sen lezajlott az „5 ötletet Európa megfi -
atalításához” elnevezésű kezdeménye-
zés első három találkozója.

Az európai egyetemeken történő 
látogatások, melyek friss ötletek után 
kutatnak Európa számára, Leeds (UK), 
Valleta (MT) és Rende (IT) egyetemein 
zajlottak, és tovább folytatódnak egé-
szen 2012 késő tavaszáig.

Hamarosan Belgium, majd Francia-
ország, Spanyolország, Lengyelország 
és több más európai ország kerül sorra, 
hogy ott az európai fi atalok elmond-
hassák véleményüket, megosszák az 
EU-val kapcsolatos nézeteiket, és meg-
fogalmazzanak néhány olyan ötletet, 
melyek hasznosnak bizonyulhatnak a 
két intézmény jövőbeli munkái során.

A www.facebook.com/5ideas olda-
lon számos további információ talál-
ható ezzel a projekttel kapcsolatban: 
az eddigi találkozók naplója, fotók és 
videók, valamint a két alelnök és az 
európai fi atalok közötti párbeszéd ala-
kulása napi bontásban.  (rdr) ●

Gianni Pittella, az Európai Parlament első alelnöke és Anna Maria Darmanin, 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság alelnöke
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Mély megrendüléssel értesültünk október 10-én reggel 
Mario Sepi, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
nagyra becsült korábbi elnökének a haláláról. A hír várat-
lanul ért minket, és mindannyiunkat hitetlenséggel és mély-
séges megdöbbenéssel töltött el. 

Mario jó kolléga volt. A sok év alatt, melyet együtt töl-
töttünk az EGSZB-nél, nagyon jól megismerhettem őt, 
tanulhattam tőle, ihletet meríthettem belőle és építhettem 
mediátorként szerzett tapasztalataira, valamint az Olaszor-
szágban és Európában hosszú évekig végzett szakszervezeti 
munkája során szerzett tudására. A vélemények megvita-
tásakor hol ellenfél, hol szövetséges volt, de mindig lojá-
lis, őszinte, türelmes és tiszteletteljes maradt mások véle-
ményével szemben.

Mario elkötelezett híve volt Európának. 

Gondolatait, munkáját és életét áthatotta nemzetközi szem-
léletmódja és az európai projekt iránti szenvedélye.

Először bizottsági tagként, majd a Munkavállalók csoportja 
elnökeként, végül pedig az EGSZB elnökeként kitűnően 
látta el abbéli szerepét, hogy hidat létesítsen Európa és a 
szervezett civil társadalom között – mely az EGSZB létjo-
gosultságát adja. 

Vezetése alatt az EGSZB nehéz időkön jutott túl, számos 
olyan kihívással nézett szembe, melyet Mariónak sikerült 
lehetőségekké alakítania ahhoz, hogy megerősítsük az euró-
pai intézményi felállás keretében játszott szerepünket. Euró-
páról alkotott elképzelése, melyet legjobban a Programma 
illusztrál, ihletforrást jelentett és jelent továbbra is bizott-
ságunk számára. 

Elnöksége alatt megnőtt az EGSZB befolyása, és bizottsá-
gunknak sikerült megmutatnia, hogy milyen jelentős hoz-
záadott értéket nyújthat a civil társadalom az európai pro-
jekt számára. Az elmúlt néhány hétben sokan tisztelegtek 
emléke előtt, ami jól mutatja, mennyire eredményes volt 
tevékenysége, egyben arról az űrről is tanúskodik, melyet 
halála hagyott maga után mindazokban, akik voltak olyan 
szerencsések, hogy ismerhették őt és együtt dolgozhattak 
vele. 

Mario jó barát volt. 

Nyitott személyiség, pozitív hozzáállással – megnyugtató 
jelenléte mindenkiben bizalmat ébresztett a környezetében. 
Örökké élni fog emlékezetünkben és bizottságunk emléke-
zetében egyaránt. 

Akkor most utoljára köszönünk el Tőled, 

Ciao Mario! 

Staff an NILSSON 

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Mario Sepi, az EGSZB volt elnöke

„Mario olyan Európáról 
álmodott, ahol mindenki 
megtalálja a saját helyét”

EGSZB: Mario Sepi teljesen 
váratlanul hagyott magunkra 
minket néhány héttel ezelőtt. 
Mikor ismerkedtek meg? Milyen 
körülmények között?

Georgios Dassis: Sok évvel ezelőtt ismer-
tem meg Mariót, közös szakszervezeti 
munkánkból fakadóan. Olasz szakszerve-
zeti aktivistaként a diktatúrák ellen küz-
dőket támogatta nyugaton és keleten egy-
aránt. Persze a legjobban azok alatt az évek 
alatt ismertem meg őt, amelyeket az EGSZB 
Munkavállalók csoportján belül töltöttünk 
együtt. Mario az én generációmhoz tarto-
zott, a háború utáni nemzedékhez, mely a 
békének, az újjáépítésnek, a gazdasági növe-
kedés éveinek, majd annak a nagy, rendkí-
vüli tervnek szentelte az életét, mely az egy-
séges Európa létrehozása volt. Bizonyára ez 
a magyarázata annak, hogy Mario rendkí-
vüli érzékenységről és szolidaritásról tett 
tanúbizonyságot mindazokkal szemben, 
akik – mint én is – saját bőrükön tapasz-
talták meg a diktatúra tragédiáját. 

EGSZB: Említette, hogy itt, 
az EGSZB-nél ismerte meg őt 
jobban, ahol Ön előtt töltötte 
be a II. csoport elnöki tisztjét, 
mielőtt 2008-ban az EGSZB 
elnökévé választották. Mi a 
legfontosabb örökség, melyet 
maga után hagyott? 

Georgios Dassis: Mario elnöksége alatt gaz-
dagodott csoportunk az Európai Unióhoz 
frissen csatlakozott ország szakszervezeti 
aktivistáival. Mario mindent megtett, hogy 
az elképzelhető legjobban segítse az új kol-
légák beilleszkedését, tapasztalataikból és 
történetükből jelentős adut faragva, mely 

az évek során tovább erősítette a csopor-
tot és annak kohézióját. Szakszervezetisként 
különböző háttérrel és kultúrával rendelke-
zünk, és ezeknek az éveknek a legnagyobb 
kihívása pontosan abban rejlett, hogy létre-
hozzunk egy olyan platformot, ahol eszmét 
cserélhetünk és kölcsönösen megoszthat-
juk az információkat. Ezekben az években 
zajlott a kormányközi konferencia, vala-
mint a vita arról, amiből aztán megszüle-
tett a Lisszaboni Szerződés. Mario küzdött 
azért, hogy az EGSZB-t belefoglalják a szö-
vegbe, feltüntetve a benne rejlő valameny-
nyi potenciált és jelentőséget.

EGSZB: Mario Sepi őszinte 
szenvedéllyel vetette bele 
magát az európai építkezésbe. 
Mekkora teret kaptak 
föderalista elképzelései, 
Európáról alkotott szociális 
nézetei ebben az Unió számára 
oly nehéz időszakban? 

Georgios Dassis: Mario fáradhatatlanul írt, 
olvasott, tanult. A lelkesedése motiválta őt 
abban, hogy munkájában minden – kisebb 
vagy nagyobb – kihívásban mindig egy 
lépéssel tovább menjen. Elnöksége alatt tört 
ki a gazdasági és pénzügyi válság, és Mario 
első reakciója az volt, hogy fontos magas 
szintű konferenciát szervezett Firenzében, 
hogy megvitathassuk a társadalmi kirekesz-
tés, a szegénység és az „új szegénység” kér-
déseit, valamint hogy nagyszabású elképzelé-
seket is megosszunk egymással. Olyan Euró-
páról álmodott, ahol mindenkinek helye van: 
az általa oly szívesen szervezett többnemze-
tiségű koncertek is erről tanúskodtak. Az ő 
terve, az ő álma a mi álmunk is. És soha nem 
fogunk arról lemondani.  ●

Új EGSZB-kiadványokAz EGSZB és az RB kész javítani 
környezeti teljesítményét

Hallott már Ön a Környezetvédelmi 
Vezetési és Hitelesítési Rendszerről? Az 
EMAS betűszó minden bizonnyal töb-
bet mond Önnek, ha pedig az sem, hát 
itt az alkalom, hogy megismerje. Egyre 
több szervezet mutatkozik késznek arra, 
hogy környezeti hatásait kezelje, vala-
mint hogy az EMAS-tanúsítványt meg-
szerezze. Ez azt jelenti, hogy hivatalo-
san tanúsítani lehet, hogy milyen erő-
feszítéseket és erőforrásokat áldozott 
egy szervezet a környezetre vonatkozó 

tevékenységei negatív hatásainak a csök-
kentésére. 

Az EMAS-rendeletet 1993-ban fogad-
ták el, és azóta két alkalommal – 2001-ben 
és 2009-ben – módosították. A kezdemé-
nyezés felkeltette a vállalkozások és intéz-
mények fi gyelmét, köztük az EGSZB-ét 
és az RB-ét is, amelyek 2009-ben chartát 
írtak alá, és elkötelezték magukat a pro-
jekt támogatása és erőforrásokkal való 
ellátása mellett.

2011. október 10-én az elnökök 
és a főtitkárok megújították az előd-
jeik által 2010 májusában tett vállaláso-
kat, és jóváhagyták a környezetvédelmi 
politikát, amelyet a környezetvédelmi 
nyilatkozatban fognak közzé tenni. Ezál-
tal a két bizottságnak lehetősége nyílt arra, 
hogy magasabb szintre emelje a beveze-
tett intézkedéseket, és ezáltal egyre haté-
konyabban kezelje az elektromos áram-, 
a gáz- és a papírfogyasztást, a hulladék 
szétválogatását és a munkavállalók ingá-
zása okozta gázkibocsátás csökkentését. 
A szóban forgó dokumentumokat először 
külső auditnak kell jóváhagynia, mielőtt 
kibocsátják az EMAS-tanúsítványt.

Martin Westlake főtitkár leszögezte, 
hogy „a fenntartható fejlődés támoga-
tása és az éghajlatváltozás elleni küz-
delem két olyan dolog, amelyben a két 
bizottság – mind politikai, mind pedig 
adminisztratív szinten – mélyen hisz”. 
Az EMAS-tanúsítvány elérhető, ameny-
nyiben megértjük, hogy milyen jelentős 
együttes hatást gyakorolhatunk min-
dennapi tevékenységünkkel bolygónk 
védelmére. Ezt a lehetőséget nem sza-
bad kihagyni. (mvd/asp) ●

Beszélgetés Georgios Dassisszal, a 
Munkavállalók csoportjának elnökével 

1.  Általános érdekű szolgáltatások

2.  Demográfiai változás: kihívás és 
lehetőség is egyben

3.  Közlekedés, energia, infrastruktúra 
és információs társadalom

4.  Az Európai Unió költségvetése

5.  Rio+20: mérföldkő a fenntartható 
fejlődés útján

6.  2011-es Európai dizájnpályázat 
fenntartható ajándékra

7.  Közlekedés, energia, infrastruktúra 
és információs társadalom – Ener-
gia

Bővebb információ: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications. ●p

IN MEMORIAM 

In memoriam Mario Sepi
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Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság
híd Európa és a szervezett civil társadalom között

Tisztelt Olvasó!
Európának kudarcok sorozatával kell szembesül-
nie, a kormányok rossz adóügyi és költési gya-
korlatától kezdve a 2008-as amerikai bankválsá-
gig, amelyet a kockázatos pénzügyi derivatívák, 
a hitel-nemteljesítési csereügyletek és a nyere-
ségvágy kombinációja okozott. Napjainkban a 
gazdasági bizonytalanságok ingoványából kell 
kiutat találnunk, miközben a második bankvál-

ság is feltűnt a láthatáron. 2011 szeptemberében az üzleti hangulat mutatója az egy-
mást követő hetedik hónapban csökkent az euróövezetben.

Senkit sem kell arra fi gyelmeztetni, hogy milyen következményekkel jár a mélyülő 
recesszió. Elég, ha csak a fi atalok növekvő mértékű elidegenedésére, a munkaügyi köz-
pontok előtt kígyózó hosszú sorokra, valamint a súlyosan eladósodott görögök szomorú 
látványára gondolunk. Megválasztott vezetőinkre hárul a feladat, hogy fogjanak végre 
össze, és zárják le végleg az európai történelemnek ezt a fejezetét. Egy tisztességes tár-
sadalom tagjaiként össze kell fognunk, hogy segíteni tudjunk azokon, akik a válság és 
az ebből eredő megszorítások áldozataivá váltak. 

Európának ki kell törnie a megszorítás/növekedés paradox helyzetéből, amikor 
is az egyik oldalon a tagállamoknak újra egyensúlyba kell hozniuk költségvetésüket, 
míg a másik oldalon égető szükség mutatkozik az európai szintű gazdasági konjunk-
túraélénkítésre. Mindemellett az európai politikák nagyobb koherenciájára is szükség 
van. Újra növekedést kell elérni a reálgazdaságban, ahelyett, hogy továbbra is az ellen-
kező irányba húznánk. Egyértelmű, hogy a politikák meghatározásának jogát tekintve 
Európa-szerte szimmetrikusabb megközelítést kell alkalmazni. 

Megoldásokra van szükségünk, megoldásokat kell találnunk, hogy elősegítsük az 
inkluzív és fenntartható növekedéshez való visszatérést. Az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottság (EGSZB) elkötelezett e cél iránt. Ahogy elnevezésünk is sugallja, bizott-
ságunk félig gazdasági, félig szociális természetű. E két szempont szoros kapcsolatban 
áll egymással. Az EGSZB „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohé-
zió” szekciójának elnökeként mindig is az volt a célom, hogy a polgárok kerüljenek az 
uniós politika középpontjába. Erre való tekintettel az EGSZB fontos szerepet játszik az 
Európai Unió gazdasága és közös fi zetőeszközünk jövőbeli stabilitásának biztosításában. 
Ennek érdekében először helyi szinten vagyunk aktívak, Európa-szerte megszólítjuk az 
embereket és meghallgatjuk aggodalmaikat, ezt követően pedig eljuttatjuk az üzenetet 
a politikai döntéshozókhoz, és nyomást gyakorlunk ott, ahol szükséges. 

Támogatjuk a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót. Támogatjuk az Európai 
Bizottságnak az eurókötvényekre vonatkozó álláspontját és elgondolásait, és várako-
zással tekintünk az Európai Bizottságnak az év vége előtt megjelenő zöld könyvére. 
Támogatjuk az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus formálódó szerepét, és min-
denekelőtt támogatjuk Európa 500 millió polgárának jólétét.

Michael Smyth
Az EGSZB „Gazdasági és monetáris unió, 

gazdasági és társadalmi kohézió” szekciójának elnöke

Európa pénzügyi ágazata napjainkig 4,6 
billió euró támogatást kapott garanciák 
formájában az uniós polgároktól. A belga 
állam nemrég 4 milliárd euróval segítette 
ki a nehézségekkel küzdő belga Dexia 
bankot. Közeleg egy újabb bankválság, az 
uniós polgároktól pedig egyre nagyobb 
hozzájárulást kérnek. Ellentételezésként 
az Európai Bizottság pénzügyi tranzak-
ciós adót javasol, amely évente 55 milli-
árd eurós bevételt generálna. A pénzügyi 
ágazat ellenzi a javaslatot. 

Az EGSZB támogatja a pénzügyi tranz-
akciós adót, aggályainak ad azonban han-
got amiatt, hogy a strukturális reformokra 
helyezett súlypont recessziós időszakba 
taszíthatja Európát. Az euróövezet éves 
infl ációja szeptemberben 3% volt, míg egy 
évvel korábban 1,9%. A legszegényebbek-

Az egész Európán végigvonuló gazda-
sági válság komolyan sújtja az európa-
iakat. A megoldások továbbra is glo-
bális természetűek kell, hogy legye-
nek, de a válságból való kiút megtalá-
lásához helyi, nemzeti és európai szintű 
kezdeményezésekbe is be kell ruházni. 
Az EGSZB szerint az oktatás, az ala-
csonyan és magasan képzett dolgozók 
továbbképzése, illetve az egységes piaci 
intézkedéscsomagban a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv felülvizs-
gálata néhány olyan terület, amely elen-
gedhetetlen a válság leküzdéséhez. 

„Önmagunk folyamatos képzése 
az egész életen át tartó tanulás kere-
tében megvalósuló programok segít-
ségével mindenki számára fontos, aki 
meg akarja szilárdítani munkaerő-piaci 

nek juttatott élelmiszersegély uniós költ-
ségvetésének vitatott megkurtítása, a nyu-
gellátások csökkentése, az uniós munka-
vállalók béreinek és juttatásainak széles 
körű megnyirbálása óriási nyomást gyako-
rol az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdaság létrehozásának európai céljára. 
2009-ben és 2010-ben Európában mint-
egy 3,25 millió munkahely szűnt meg, és 
jelenleg csaknem 80 millió európait fenye-
get a szegénység.

„A kormányok megmentik a bankokat, 
majd elvárják, hogy az emberek fi zessék ezt 
ki. Meg kell vizsgálnunk a gazdasági és szo-
ciális válság okait” – mondta Bernadette 
Ségol, az Európai Szakszervezetek Szövet-
sége (ESZSZ) főtitkára. Az ESZSZ úgy véli, 
hogy a pénzügyi válság a pénzügyi deregu-
láció és spekuláció kombinálásának ered-

helyzetét” – szögezte le Martin 
Siecker, „A válságból való kilá-
balás uniós stratégiája” című 
EGSZB-vélemény előadója. Az 
EU polgárainak mintegy 47%-a 
vesz részt jelenleg valamilyen 
szakoktatásban vagy -kép-
zésben. A számok és a képzés 
minősége tagállamonként vál-
tozó: Hollandiában a népesség 
76%-a iratkozott be valahová, 

míg Portugáliában csupán 24%.

Martin Siecker szerint Európa a pol-
gáraival szembeni szociális elkötelezett-
sége elé helyezte a gazdasági növeke-
dés kérdését. A Lisszaboni Szerződés-
ben foglalt, jogilag kötelező érvényű és 
az Unió polgárait védeni hivatott szabá-
lyozások eljelentéktelenedtek, és fi gyel-
men kívül is hagyták őket. Sokan most 
ideiglenes vagy alacsony képzettséget 
igénylő munkát kénytelenek keresni. 

Terjedőben vannak az ideiglenes 
munkaszerződések is, ezzel is egyre 
növelve a társadalmi egyenlőtlensége-
ket. „Az egyenlőtlenségekre épülő tár-
sadalmak nem nyújtanak jó teljesít-
ményt” – jelentette ki Siecker, hozzá-
téve, hogy megrendült az emberek egy-

ménye, és nem ért egyet azzal az elterjed-
tebb magyarázattal, hogy a felelőtlen állami 
költekezés a válság oka. 

„Ezért azt kérjük, hogy az európai poli-
tikai vezetők megfelelő korrektív intézke-
déseket hozzanak a rendszer megváltozta-
tásához, amely szabad teret engedett a spe-
kulációnak és bizonyos bankok és fedezeti 
alapok kapzsiságának” – folytatta a főtit-
kár, hozzátéve, hogy az EU–EKB–IMF 
trojka által megszabott bankmentési fel-
tételek veszélyeztethetik Európa szociális 
modelljét Görögországban, Olaszország-
ban és Portugáliában. A trojka október-
ben Görögországról szóló jelentésterveze-
tében megállapította, hogy az ország gaz-
dasági tevékenysége 2012-ben várhatóan 
tovább fog romlani. 

Az ESZSZ szerint a növekedés ösztön-
zéséhez, valamint minőségi munkahe-
lyek létrehozásához és a fenntartható gaz-
daság kialakításához a tisztességesség és 
szolidaritás által motivált politikák szük-
ségesek. Arra ösztönzi az EU-t és a nem-
zeti kormányokat, hogy vezessenek be 
eurókötvényeket a fellendülést célzó kez-
deményezések fi nanszírozása és a pénzügyi 
piacoknak az euróra irányuló támadások-
tól való védelme érdekében. 

„A társaságiadó-alap harmonizálá-
sára és egy minimális adókulcsra is szük-
ség van, valamint fel kell számolni az adó-
paradicsomokat” – nyilatkozta Bernadette 
Ségol, elismerve, hogy az erőteljesebb bér-
politikák szintén támogathatnák a gazda-
sági növekedést. ●

másba, illetve Európába vetett bizalma. 
A szociális költségek felmérhetetlenek 
az EU számára. A gazdasági költségeket 
szinte naponta újraszámolják. 

A kölcsönös bizalom visszaszerzé-
séhez be kell ruházni az oktatásba és a 
szakképzésbe. Hosszú távú folyamatról 
van szó, de a munkavállalók kikülde-
téséről szóló irányelv felülvizsgálatával 
gyorsabb és kedvezőbb társadalmi-gaz-
dasági eredményeket lehetne elérni. A 
kiküldetési irányelv eredeti célja az volt, 
hogy megelőzze a jövedelmek és a mun-
kafeltételek szempontjából tisztességte-
len versenyt az EU-n belül. Az EGSZB 
szerint azonban ez nem mindig sikerül.

A kiküldetési irányelv miatt a kor-
mányok nem képesek érvényesíteni 
saját nemzeti szociális jogszabályai-
kat és szabályozásaikat, amikor kül-
földi vállalkozó nyer el egy közbe-
szerzést. Ennek eredményeként a 
helyi munkaerő labdába sem rúg-
hat az olcsóbb alternatíva mellett. 
„Ha nem sikerül megoldást találnunk, 
akkor könnyen előfordulhat, hogy az 
EU-ból nem marad más, mint egy tér 
tele betonnal, üveggel és acéllal Brüsz-
szel központjában” – mondta. ●
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Irány Brüsszel!

Az Indignados (Felháborodottak) 
mozgalom, amely az elmúlt hónapok-
ban végigsöpört Európán, október 
8-án elért Brüsszelbe is. Emberek szá-
zai vonultak a belga fővárosba az 1500 
km-re levő Madridból. Mások Barce-
lonából, Toulouse-ból, Aachenből és 
Amszterdamból érkeztek. Mindannyian 
azért jöttek, hogy tiltakozzanak egy 
olyan kormányzati és gazdasági rend-
szer ellen, amely szerintük akadályozza 
az emberiség fejlődését. Brüsszelben az 
Elisabeth Parkban táboroztak le, ahon-
nan távozásra kényszerítették őket, és a 
HUB, azaz a brüsszeli Flamand Egyetem 
egyik használaton kívüli épületében kap-
tak szállást.

„Megfeledkeztünk a társadalom 
emberi oldaláról” – mondta egy, az 

EGSZB infónak adott interjújában egy 
30 éves belga indignado, Ben Borges, a 
felháborodottak nemzetközi bizottsá-
gának tagja. Az aktivista október 19-én 
a Madariaga Alapítványnál találkozott 
egy vezető uniós tisztviselővel, Koos 
Richelle-lel, az Európai Bizottság Foglal-
koztatási Főigazgatóságának vezetőjével. 

„Mi nem a mozgalmat képvisel-
jük, hanem csak saját véleményünket 
mondjuk el. Az Európai Bizottság nyi-
tottan fogadta elképzeléseinket. Kicsit 
meg is lepődtünk, de nagyon jó érzés 
volt, hogy beszélhettünk valakivel, és 
legalább elmondhattuk, hogy, mit aka-
runk” – mondta. Hozzátette, hogy 
elmondták az Európai Bizottság kép-
viselőinek, hogy Európa elvesztette a 
kapcsolatot polgáraival.

A Felháborodottak euró-
pai parlamenti képviselőket 
is vitára hívtak, hogy beszél-
jenek a válságról. Ben Borges 
szerint politikusokkal akar-
nak beszélni, de lehetőleg nem 
úgy, hogy egy kis csoportként 
bemennek az Európai Par-
lamentbe, és ott képviselik a 
mozgalom sokféleségét. „Azt 
szeretnénk, hogy ők jöjjenek el 
a mi gyűléseinkre. Azt akarjuk, 
hogy lássák, mi zajlik az utcá-
kon, de nem fogadták el a meg-
hívásunkat” – mesélte Borges.

A belga fiatalember nem 
tudott állandó munkát találni, 
a közösségi hálózatépítő olda-
lakon szerzett tapasztalatait 
pedig arra használta fel, hogy 
felkutassa és összegyűjtse azo-

kat, akiket szerinte Európa magára 
hagyott. Egy friss Eurobarometer-
felmérés szerint egyébként az európa-
iak többsége elégedetlen azzal, ahogy 
országában az egyenlőtlenségeket és a 
szegénységet kezelik. Ben Borges, aki 
internetes terminálokat is létrehozott az 
elhagyott egyetemi épületben, nyomo-
rúságosként jellemezte az ottani álla-
potokat. 

„A Brüsszelbe tartó felvonulás 
ötlete eredetileg szóbeszédként ter-
jedt a Facebookon, majd hirtelen való-
sággá vált. Az internet egyre több lehe-
tőséget fog adni arra, hogy a civil társa-
dalom szervezetten lépjen fel, és hogy 
támogassuk a közvetlen demokráciát. 
Európa ugyan nem hallgat ránk, de az 
emberek igen” – mondta.  ●

Hol kezdődik a válságból 
való kilábalás?

A gazdasági világválságra válaszul kidolgo-
zott megszorító csomagok, illetve a túlkölte-
kező tagállamok szankcionálása érdekében 
egyes körök által kifejtett nyomás széles kör-
ben érinti a szociális programokat. E rövid 
távú hatások az Eurostat lelombozó adatai-
ból éppúgy kiolvashatók, mint a tisztességes 
munkát és szebb jövőt kereső emberek szív-
szorító történeteiből. 

Az euróövezet munkanélküliségi rátája 
a tavaly augusztusi 9,2%-hoz képest jelenleg 
10%-on áll. A vállalkozások bizalmi indexe, 
az ún. gazdasági hangulatindex szeptem-
berben 3,4 százalékponttal esett vissza az 
EU-ban és az euróövezetben. Az Európai 
Bizottság szerint ez a visszaesés „minden 
ágazatot érintő, széles körű hangulatrom-
lást tükröz, melyet különösen az ipari és a 
szolgáltatási szektorban erőteljes bizalom-
vesztés kísér”.

Conny Reuter, a SOLIDAR főtitkára sze-
rint az EU-ban a versenyképességnek és a 
Stabilitási és Növekedési Paktum megszilár-
dításának előtérbe kerülése a szociális kohé-
zió, illetve a legsebezhetőbb rétegek jólét-
ének rovására megy. A SOLIDAR európai 
NGO-hálózat olyan szervezeteket tömörít, 
melyek a társadalmi igazságosság előmozdí-
tásán munkálkodnak Európában vagy a világ 
más régióiban. A szervezet főtitkára szerint 
a költségvetési szigor csak a fi skális és pénz-
ügyi intézkedések hosszú távú hatásait veszi 
fi gyelembe. „A piac nem diktálhatja a szabá-
lyokat”, jelentette ki Conny Reuter az EGSZB 
infónak. „Válság idején beruházásokra van 
szükség. Nem lehet tartós gazdasági jövőt 
építeni, ha tönkretesszük a gazdaság szoci-
ális dimenzióját”. 

Conny Reuter szerint a fellendülés akkor 
kezdődhet el, amikor az EU megvalósítja az 

Európa 2020 stratégiában foglalt foglalkoz-
tatási, szegénységcsökkentő és társadalmi 
beilleszkedést elősegítő célokat. Az Európa 
2020 kezdeményezések, például az „Új mun-
kahelyekhez szükséges új készségek” vagy a 
„Mozgásban az ifj úság” jól mutatják, hogyan 
lehet előmozdítani a növekedést úgy, hogy 
annak szociális dimenziója is biztosítva 
legyen”. 

Azonban nem elég egyszerűen újra mun-
kához juttatni az embereket. „Németország-
ban az összes új munkahely 45%-át ideig-
lenes munkaerő-kölcsönző ügynökségeken 
keresztül töltik be”, közölte Conny Reuter. 
Ha a verseny alapja az alacsony munkaerő-
költség, a munkahelyek el fognak vándorolni 
azokba az országokba, ahol olcsóbb a mun-
kaerő. Ennek ellensúlyozására az EU min-
den országában magasabb szintű szociális 
normákat kell kialakítani. A szegénység az 
EU lakosságának 18%-át kitevő dolgozó sze-
gényeket ugyanúgy érinti.

Az EGSZB támogatja az Európa 2020 
stratégiát, és régóta sürget olyan intézke-
déseket, amelyek 20 millió fővel csökken-
tenék a szegénység kockázatának kitett 
népességet. 2010 júniusában Mario Sepi, az 
EGSZB közelmúltban elhunyt elnöke sür-
gette az Európai Tanácsot, hogy vegye fel 
a harcot az egyenlőtlenségekkel, és erősítse 
meg a szociális védelmet és a társadalom 
befogadókészségét. 

Mario Sepi mindössze négy nappal halála 
előtt kijelentette, hogy az EGSZB fellépését 
a nehéz időkben Európa szociális tőkéjének 
megóvására kell összpontosítania. „Jogok és 
a szolidaritás a globalizáció irányításában” 
– ez volt az elhunyt elnök mottója, mely 
továbbra is aktuális marad az EGSZB szá-
mára. ●

Munka távol az otthontól

A huszonhat éves Gulyás Virág szeren-
csésnek tartja magát: tavaly júliusban 
végzett, és máris fizetett gyakornoki 
munkát talált Brüsszelben. A fizetés 
nem túl magas, ismeri be, de a barátai 
segítségével elboldogul.

„Ez a szakmai gyakorlat kissé vissza-
vet anyagilag, de Magyarországon nem 
találtam olyan állást, amilyet szerettem 
volna” – mondja az EGSZB infónak. Az 
Eurobarometer szerint a fi atal európa-
iak 53%-a lenne hajlandó – vagy sze-
retne – munkavállalás céljából elköl-

tözni. Európában a munkavállalói 
mobilitás 3%-os. 

Virág nem csak anyagi okokból 
akart eljönni Magyarországról: mindig 
is szeretett volna külföldön élni. Szep-
temberben kezdte meg 12 hónapos gya-
kornoki munkáját. Az itt töltött idő 
alatt szeretne kapcsolatokat építeni és 
franciául tanulni. Magyarországi évfo-
lyamtársai többnyire nem ilyen szeren-
csések, mondja. Sokan londoni kocs-
mákban dolgoznak, mások munkanél-
küliek, és csak nehezen tudnak megélni.

Virág esete kivételt jelent az euró-
pai fi atalság körében egyébként tapasz-
talható, igen aggasztó tendencia alól: 
ötből nem egészen egy fő, azaz több 
mint ötmillió fi atal nem talál munkát. 
Az Unió helyzetét értékelő beszédé-
ben José Manuel Barroso „túlzás nél-
kül drámainak” nevezte a fi atalok hely-
zetét egyes tagállamokban. Az IMF sze-
rint a válság miatt egy teljes generáció 
elveszhet a munkaerőpiac számára. 

Peter Matjašič, az Európai Ifj úsági 
Fórum elnöke azt mondja az EGSZB 

infónak, hogy a válság gátolja a fi atalo-
kat a függetlenné válásban, mivel nem 
tudnak stabil munkahelyet találni és 
integrálódni a társadalomba. „Reális a 
veszély, hogy elveszítünk egy generá-
ciót, az EU-nak tehát szembe kell néz-
nie ezzel, és be kell fektetnie a fi atal-
ságba, hogy ezáltal is hozzájáruljon 
a válságból való tartós kilábaláshoz” 
– véli, hozzátéve, hogy a fi atalok kény-
telenek a gyakornoki állásokra támasz-
kodni, ha be akarnak lépni az egyre szű-
külő munkaerőpiacra.

„Sajnos egyre több fi atal gyakor-
nok tapasztalja, hogy csak olcsó mun-
kaerőnek használják. Gyakran olyan 
feladatokat végeznek, amelyek egy-
általán nem járulnak hozzá tanulási 
vagy karriercéljuk megvalósításá-
hoz, ráadásul nyugdíj- és egészség-
biztosításhoz sem jutnak” – fejti ki 
Matjašič úr. 

Az EGSZB azt szeretné, ha az EU és 
a nemzeti kormányok minőségi kerete-
ket hoznának létre a gyakornoki mun-
kához. Az EGSZB „Mozgásban az ifj ú-
ság” című véleménye szerint a fiata-
lokat segítő, meglévő európai tervek 
és programok mindenfajta szűkíté-
sét el kell kerülni. Az Európai Ifj úsági 
Fórumnak és az általa képviselt több 
millió fi atalnak azonban kétségei van-
nak a tekintetben, hogy az EU valóban 
képes-e végigvinni kinyilvánított köte-
lezettségvállalásait.

„Az európai vezetőknek nem pusz-
tán a bankok feltőkésítésére kellene 
koncentrálniuk, hanem arra is gondol-
niuk kellene, hogy többet és jobb ered-
ménnyel ruházzanak be az ifj úságba”, 
teszi hozzá Peter Matjašič. ●
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A „Robin Hood”-adó a szegények 
és a gazdagok javát is szolgálja

A pénzügyi tranzakciókra kivetett adó nem-
csak a gazdasági igazságosság és új kor-
mányzati források megteremtését segíti elő 
ebben a megszorításoktól terhes időszak-
ban, de a pénzügyi piacokat is megóvja a 
túlzott spekulációk káros hatásaitól. 

Az úgynevezett „Robin Hood”-adó – 
azaz a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó – 
elképzelése már sokszor felmerült az utóbbi 
évtizedben. Most azonban, a 2008. évi pénz-
ügyi válságot és az általa kiváltott erős visz-
szaesést követően, széles körű az egyetér-
tés abban, hogy érdemes lenne támogatni.

Bár ilyen adónemet eddig még nem 
vezettek be, számos különféle uniós és G20-
ülésen is vita tárgyát képezte. Az EGSZB a 
maga részéről általánosságban támogatja 
az elképzelést. 

„Az EGSZB szerint a rövid távú gondol-
kodást hosszú távú szemlélettel kell felvál-

tani, amelyben a prémiumokat nem a spe-
kulációs ügyletek alapján számolják ki – írja 
az EU-ban a pénzügyi felügyelettel foglal-
kozó, Jacques de Larosière elnöklete alatt 
működő magas szintű csoport nagy hatású 
jelentéséről szóló EGSZB-vélemény. – Az 
EGSZB ebben a szellemben támogatja azt 
az elképzelést, hogy meg kellene adóztatni 
a pénzügyi tranzakciókat.”

Ennek az adónemnek az lenne a célja, 
hogy olyan új állami bevételi forrásokat 
találjon, amelyeket fejlesztési és környezet-
védelmi kezdeményezések fi nanszírozására, 
valamint az államkasszára nehezedő teher 
enyhítésére lehetne felhasználni.

A pénzügyi tranzakciós adó a piaci visel-
kedésre is jótékony hatással lenne, különö-
sen a kereskedők és a más pénzügyi intéz-
mények általi spekulációkra. „A pénzügyi 
tranzakciók megadóztatására van szükség 
ahhoz, hogy csökkenjen a banki tevékeny-

ségek spekulatív része, erre ugyanis a fel-
ügyelet nem tud hatni” – magyarázza Lars 
Nyberg korábbi EGSZB-tag, aki a Mun-
kavállalók csoportjának volt tagja 1995 és 
2010 között. 

Lars Nyberg saját kezdeményezésű 
véleményt is készített kifejezetten a pénz-
ügyi tranzakciókra kivetett adó elképzelé-
séről, amelyben leírja, hogy nem egészen 
két évtized alatt hogyan kezdtek elburján-
zani a származékos piacok és a spekulációs 
tevékenységek más fajtái. A pénzügyi tranz-
akciók összértéke például 1990-ben a világ 
GDP-jének tizenötszöröse volt, de 2007-re 
annak hetvenszeresére nőtt. Egy pénzügyi 
tranzakciós adóval tompítani lehetne ezt a 
tendenciát.

A pénzügyi tranzakciós adó nemcsak 
stabilizálná a globális piacokat, hanem 
egyúttal jelentős államháztartási bevételt is 
hozna. Amennyiben a pénzügyi tranzakciós 
adó „alkalmazásra kerülne Európában, az 
abból származó adóbevételek a GDP mint-
egy 1,5%-át tennék ki […]. Globális beve-
zetése esetén az ilyen adóbevételek a világ 
GDP-jének körülbelül 1,2%-át jelentenék.”

Az intelligens költségvetési politiká-
ról szóló, újabb keletű EGSZB-vélemény 
hangsúlyozza, hogy itt az idő a cselekvésre 
„a költségvetési egyensúlyhiány csökkenté-
séhez szükséges bevételek megszerzéséhez, 
a fellendülést célzó intézkedések fi nanszíro-
zásához a növekedés ösztönzése érdekében, 
valamint a pusztán spekulatív tevékenysé-
gekkel szembeni küzdelemhez.” ●

Pénzügyi piacok: 
a szabályozástól az oktatásig

Az EGSZB meggyőződése, hogy Európa 
hektikus pénzügyi piacainak megrefor-
málása során – amelynek célja a fenntart-
ható gazdasági növekedéshez és munka-
helyteremtéshez való hozzájárulásuk 
növelése – széles körű, és a szabályozás-
tól az oktatásig mindent magában foglaló 
holisztikus megközelítést kell alkalmazni. 

Az Európai Unió erőteljes és jól időzí-
tett választ adott a pénzügyi, gazdasági és 
az államadóssággal kapcsolatos válságra, 
valamint hozzájárult e strukturális prob-
lémák negatív következményeinek eny-
hítéséhez.

Az uniós válasz egyik sarokköve a 
pénzügyi ágazat – európai és nemzetközi 
szintű – reformjának előtérbe helyezése 
volt, azzal a céllal, hogy a jövőben ez az 
ágazat ne legyen még mélyebb válságok 
kiindulópontja. Az Unió új szabályo-
kat teremtett és új ügynökségeket hozott 
létre annak érdekében, hogy a problé-
mákat korán felismerjék és megelőzzék, 
valamint hogy minden pénzügyi sze-
replő megfelelő szabályozás és felügye-
let alá essen.

Az Unió következő évtizedre szóló 
kiemelt Európa 2020 stratégiája a gaz-

dasági kormányzás javítását jelölte meg 
egyik legfőbb prioritásaként. Ez a pénz-
ügyi ágazat helyreállítását célzó cselek-
véseket foglal magában, olyan jövőbeli 
intézkedéseket például, amelyek célja, 
hogy az európai bankok elegendő tőke-
tartalékkal rendelkezzenek ahhoz, hogy a 
pénzügyi rendszert érintő jövőbeli sokk-
hatások ne rendítsék meg őket.

Az EGSZB ennek során kulcsszere-
pet játszott a javasolt intézkedések felül-
vizsgálatában és saját megoldások megfo-
galmazásában. Az ilyen fellépések egyik 
jó példája, hogy az EGSZB értékelést 

Az európai bankok 
megmentése

„Az európai bankszektor reformját az 
államadósság-válság fenyegeti, aminek 
következtében az uniós kormányoknak felül 
kell vizsgálniuk a közös valutával és a bajba 
jutott tagállamok megmentésével kapcso-
latos álláspontjukat” – állapítja meg Peter 
Morgan EGSZB-tag.

A 2008-as pénzügyi válság számos bank 
tényleges fi zetésképtelenségéhez vezetett az 
Atlanti-óceán mindkét partján és likviditási 
hiányhoz a bankszektorban. „A bankok 
mérlege tele volt másodlagos jelzálogpiaci 
származékos pénzügyi eszközökkel, amelye-
ket a hitelminősítő intézetek drámaian lemi-
nősítettek, és amelyek így nem voltak pénzzé 
tehetők” – jegyezte meg Peter Morgan, az 
EGSZB Munkaadók csoportjának tagja, és 
az Association of Lloyd’s Members jelen-
legi elnöke. „Ez két szempontból is nehéz-
séget jelentett, hatással járva mind az esz-
közök minőségére, mind pedig a likvidi-
tásra” – tette hozzá.

Bár egyes bankokat hagytak csődbe 
menni, a kormányok általában közbelép-
tek, hogy likviditási injekció és szerkezet-
átalakítás révén megmentsék őket. „A köz-
vetlen megrázkódtatást követően a talpon 
maradt bankok nekiláttak mérlegük javítá-
sának” – fejtette ki Peter Morgan.

Az EU ezenkívül elindította a bankszek-
tor nagymértékű átalakítását, amelyhez az 
EU-beli pénzügyi felügyelettel foglalkozó, 
Jacques de Larosière által vezetett magas 
szintű csoport nagyhatású jelentését hasz-
nálta modellként. Az intézkedések között 
szerepelt az Európai Bankfelügyeleti Ható-
ság felállítása és olyan jogszabályok beveze-
tése, amelyek a tagállamokat új hatáskörök-
kel ruházzák fel a küszködő bankok átszer-
vezésére.

„Azonban mielőtt e rendeletek és irány-
elvek bármelyike is hatályba léphetett volna, 
kitört az államadósság-válság” – fűzte hozzá 
Peter Morgan, felhívva a fi gyelmet arra a 
további problémára, mely szerint „egyes tag-
államokban a bankok még nem tisztították 

meg kellően mérlegüket, és nem szereztek 
elegendő új tőkét, amikor beütött az állam-
adósság-válság”.

Ez utóbbi krízis azért alakult ki, mert 
egyes tagállamokban az államadósságnak a 
GDP-hez viszonyított aránya kétessé teszi 
a törlesztési képességet. Bár a Stabilitási és 
Növekedési Paktum a GDP 60%-ában hatá-
rozza meg a lehetséges államadósság felső 
határát, egy olyan ország, mint Görögor-
szág, amelynek adóssága a bruttó hazai 
össztermék 180%-a, e határérték három-
szorosára jutott. Ezen adósság mérséklé-
séhez egyaránt szükség van a közkiadások 
visszafogására és nagymértékű gazdasági 
növekedésre, azonban a fennmaradásukért 
küzdő gazdaságokban végrehajtott megszo-
rító intézkedések valószínűleg azzal a mel-
lékhatással járnak, hogy korlátozzák a növe-
kedési lehetőségeket is, ahogyan arra Peter 
Morgan rámutatott.

Hozzátette, hogy a legutóbbi válság 
az euró strukturális hiányosságait is fel-
tárta. „A GMU-t találóan a monetáris unió 
„könnyített” formájaként jellemzik. Az 
euróövezetnek vagy tovább kell lépnie a tel-
jes pénzügyi unió felé, vagy pedig ésszerű 
megoldást kell találnia a szuverén északi és a 
déli államok összeférhetetlenségének prob-
lémájára.”

Mivel Peter Morgan szerint e megoldá-
sok egyike sem tűnik valószínűnek, úgy véli, 
hogy: „Európának kaotikus és elhúzódó vál-
sággal kell szembenéznie, amelyben a ban-
kok központi szerepet játszanak”.

Úgy véli, hogy ne legyen az EU prioritása 
a nehézségekkel küzdő tagállamok „rossz 
adósságának” átvállalása.

„A válságalapokat arra kell felhasználni, 
hogy mérsékeljék a bankok likviditása és 
fi zetőképessége elleni általános fenyegeté-
seket, amíg a bankok képesek nem lesznek 
az újratőkésítésre és eszközeik minőségének 
javítására” – zárja gondolatmenetét Peter 
Morgan. ●

készített és visszajelzést adott az Euró-
pai Bizottság által javasolt „A pénzügyi 
szolgáltatások szabályozása a fenntart-
ható növekedésért” című intézkedéscso-
magról.

Ehhez kapcsolódott az a bizottsági 
javaslat, amely három új európai – a ban-
kokat, az értékpapírpiacot, valamint a biz-
tosítói és foglalkoztatói nyugdíjágazato-
kat – felügyelő szerv létrehozására vonat-
kozott. Ezt az új struktúrát rekord sebes-
séggel, 2011 elején kialakították, kevesebb 
mint két évvel az eredeti javaslattétel után.

Az EGSZB amellett, hogy üdvözli a 
javaslatcsomagot, azt ajánlja az Uniónak, 
hogy vegye fi gyelembe és tanulmányozza 
egy pénzügyi szolgáltatások fogyasztóvé-

delmi hatósága felállításának a lehetősé-
gét, az Egyesült Államokban várhatóan 
hamarosan létrehozásra kerülő hasonló 
hatóság mintájára. 

Hasonlóképpen, az EGSZB 2011 júli-
usában kiadott véleménye hangsúlyozza, 
hogy napjainkban az európai polgárok-
nak a jobb szabályozáson felül magasabb 
szintű pénzügyi ismeretekkel kell rendel-
kezniük. A vélemény kiemeli, hogy „az 
európaiak saját felelőssége, hogy életük 
során egyre kiterjedtebb pénzügyi hoz-
záértéssel rendelkezzenek”, majd amel-
lett száll síkra, hogy a pénzügyi okta-
tás kötelező tantárgyként épüljön be az 
oktatási rendszer tanterveibe, és képezze 
részét a dolgozók továbbképzési és átkép-
zési programjainak. ●
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Az euróövezeten belüli új stabilitás 
és növekedés irányában

Annak érdekében, hogy a jövőben meg 
tudjuk akadályozni az euróövezetben 
az államadóssággal kapcsolatos válsá-
gokat, szilárd költségvetési felügyeletet 
kell integrálni a Stabilitási és Növekedési 
Paktumba. A Vincent Farrugia előadó 
által kidolgozott EGSZB-vélemény erre 
a következtetésre jut.

A 2008-as pénzügyi válság nem csu-
pán a globális pénzügyi rendszert ren-
dítette meg, hanem az eddigi legsúlyo-
sabb recesszióhoz vezetett. A gazdaság 
lassulása és a költséges pénzügyi men-
tőcsomagok együtt jelentősen megter-
helték az európai állami költségvetése-
ket. Ehhez adódott hozzá néhány ország 
régóta húzódó strukturális problémája, 
és vezetett együttesen ahhoz, amit ma az 
euró-országok államadóssággal kapcso-
latos válságaként ismerünk.

Míg az európai vezetők a válság 
következményeinek a csökkentésére és 
a háborgó piacok megnyugtatására töre-
kednek, az Unió a jövőbe tekintve meg-
előzési mechanizmusokat fejleszt ki, ame-
lyek megakadályozzák, hogy a jövőben 
hasonló helyzetek alakuljanak ki. Jóllehet 
Európa a létező politikai eszköztárnak, 
valamint a gazdasági és monetáris unió-
nak (GMU) köszönhetően talpon tudott 
maradni e viharos időkben, további javí-
tásokra van szükség.

E célból az Európai Bizottság 2010-
ben javaslatot terjesztett elő e terület sza-
bályozására. 

A Stabilitási és Növekedési Paktum, 
amely rögzíti az államadósság felső hatá-
rát, a költségvetési fegyelem biztosításá-
nak legfőbb eszköze az euróövezetben, 

a politikák szorosabb összehangolása és 
felügyelete révén. A nemrégiben lezajlott 
válság fényében azonban át kell alakítani 
a Stabilitási és Növekedési Paktumot. Az 
Európai Bizottság javaslatának megfele-
lően több hatékony végrehajtási és fel-
ügyeleti mechanizmusokkal kell ellátni, 
kiegészítve ezeket a nemzeti költségvetési 
keretekre vonatkozó rendelkezésekkel.

Az Európai Unió Tanácsa decem-
berben felkérte az EGSZB-t, hogy dol-
gozzon ki véleményt e rendelettervezet-
ről, amelynek eredményeként az EGSZB 
májusban, 139 szavazattal 10 ellenében, 
33 tartózkodás mellett véleményt foga-
dott el. 

A Vincent Farrugia, az I. csoport 
(Munkaadók) máltai tagja által kidolgo-
zott EGSZB-vélemény üdvözölte a ren-
deletjavaslatot, ám hangsúlyozta, hogy 
„a javaslat megelőzésre és kiigazításra 
vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban 
még el kell végezni a megfelelő felülvizs-
gálatot”. Véleménye szerint a költségve-
tési szabályoknak fi gyelembe kell venniük 
a költségvetési tevékenységek minőségét, 
a problémák orvoslása helyett nagyobb 
hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre, 
valamint a büntető intézkedéseken felül 
több ösztönzésre van szükség.

A vélemény kiemeli az új szabályok 
alkalmazásának rendkívüli fontosságát, 
mivel az „érvényesítés múltbeli elmara-
dása meggyengítette a Stabilitási és Növe-
kedési Paktumot, és csorbította hitelét”. 
 ●

A jelzáloghitelek 
biztonságossá tétele 

Bizottság márciusban javaslatot terjesz-
tett elő egy a lakóingatlanokhoz kapcso-
lódó hitelmegállapodásokról szóló euró-
pai irányelvre, amelyet egy az érdekel-
tekkel széles körben folytatott konzultá-
ció, és egy fehér könyv közzététele elő-
zött meg. 

Reine-Claude Mader, az irányelvjavas-
lattal kapcsolatos EGSZB-vélemény elő-
adója, a franciaországi CLCV (fogyasztás, 
lakhatás és életkörülmények szövetsége) 
elnöke szerint „az egységes európai jelzá-
logpiac garantálja a hitelkínálat bővülését, 
és erősíti a versenyt. Ezenkívül segít meg-
védeni mind a hitelezők, mind a fogyasz-
tók érdekeit.”

Az EU újragondolása: a 
gazdasági kormányzás 
önmagában nem elég

A jelenlegi válságból való kilábalást 
szolgáló megszorító intézkedéseket ki 
kell egészíteni a fellendülést és a növe-
kedést ösztönző „bevonulási stratégi-
ákkal”, hangsúlyozza Lars Nyberg, az 
EGSZB korábbi tagja.

Szembesülve az Európai Uniónak a 
pénzügyi és gazdasági, és legújabban 
az államadóssággal kapcsolatos vál-
ságból való kilábalását segítő fellendü-
lési csomagok egyre növekvő költsége-
ivel, a tagállamok közül sokan ember-
emlékezet óta nem tapasztalt drasztikus 
megszorító intézkedéseket vezették be, 
azzal az átfogó céllal, hogy a költségve-
tési hiányt 2014–2015-ig a GDP 3%-ára 
szorítsák le.

Ezek az intézkedések tömeges elbo-
csátásokkal, valamint a közszolgál-
tatásban és az állami szférában bekö-
vetkezett elvonásokkal jártak, ez pedig 
Európa számos részén a lakosság elége-
detlenségéhez és társadalmi feszültsé-
gekhez vezetett. Hosszabb távon ezek 
a megszorító intézkedések hozzájárul-
hatnak ahhoz, hogy ki lehessen fi zetni 
az EU-t sújtó, egymást követő válságok 
megnövekedett számláját, de az is való-
színűsíthető, hogy ezáltal tovább lassul 
a növekedés, és elenyésznek a gyors fel-
lendülés kilátásai.

„A megszorító programok fékeznek 
minden lehetséges fellendülési tenden-
ciát. A megszorító intézkedések több-
sége csökkenti a lakossági fogyasz-
tást”, fi gyelmeztet Lars Nyberg korábbi 
EGSZB-tag, aki 2010-ben véleményt 
készített a gazdasági fellendülésről. „A 
megszorító programokat nagy állami 

beruházásokkal kell kombinálni, ame-
lyek nemcsak égetően szükségesek, de 
a lakossági fogyasztást is életre keltik, ez 
pedig az első lépés a fenntartható fellen-
dülés felé vezető úton.”

„A megszorító intézkedések kivonu-
lási stratégiát jelentenek, a beruházási 
programok ezzel szemben bevonulási 
stratégiát”, összegzi Lars Nyberg, aki 
1995–2010 között volt az EGSZB Mun-
kavállalók csoportjának tagja. Az LO 
svéd szakszervezeti szövetséget képvi-
selte, ahol megközelítőleg három évti-
zeden át dolgozott.

Az EGSZB múlt őszi véleménye, 
amelyet Lars Nyberg jegyzett előadó-
ként, felvázolta e „bevonulási stratégia” 
kulcsfontosságú elemeit. Ezek közé tar-
tozott az összesített kereslet és különös-
képpen a lakossági fogyasztás ösztön-
zése, a megszorító intézkedések hatá-
sainak enyhítése, a folyófizetésimér-
leg-hiány csökkentése érdekében a 
versenyképesség ösztönzése, a terme-
lékenység és a reálbérek integrálása a 
Stabilitási és Növekedési Paktumba, 
valamint a pénzügyi piacok jobb fel-
ügyelete.

A vélemény a következőket java-
solta: nagyobb állami infrastruktúra- 
és energiaberuházások, az új munkahe-
lyekhez szükséges új készségekre össz-
pontosító aktív munkaerő-piaci poli-
tikák, valamint ezeknek az intézke-
déseknek a fi nanszírozásához szüksé-
ges új bevételi források, mint például a 
pénzügyi tranzakciókra (lásd kapcso-
lódó cikket) és a kibocsátásokra kive-
tett adók.  ●

Az egységes európai jelzálogpiac létrehozá-
sára irányuló uniós jogszabályjavaslat meg-
védi majd a fogyasztókat a felelőtlen hitele-
zéstől, és kezeskedik a bankok stabilitásáért, 
viszont – Reine-Claude Mader, az EGSZB 
előadója szerint – még ennél is többre lenne 
szükség.

A pénzügyi válságért, amely az 1929-es 
Wall Street-i összeomlás óta a legsúlyo-
sabb globális gazdasági hanyatlást idézte 
elő, általában az egyesült államokbeli úgy-
nevezett subprime jelzáloghitelek felelőt-
len folyósítását teszik felelőssé. Ez a gya-
korlat a tengerentúlon és Európában egy-
aránt nagy kockázatnak tette ki a ban-
kokat és a pénzintézeteket, és amikor az 

ingatlanbuborék végül kipukkadt, ugrás-
szerűen megnőtt a kényszerárverések és az 
ingatlanlefoglalások száma.

„A felvirágzás éveiben számos példát lát-
hattunk arra, hogy mind a hitelezők, mind 
a hitelfelvevők abban a hiszemben kötöt-
tek szerződést, hogy a jólét időszaka nem 
ér véget – állapította meg Michel Barnier, 
a belső piacért és a szolgáltatásokért fele-
lős biztos. – A hitelezők és a hitelközvetítők 
egyaránt felelőtlen gyakorlatokat folytattak, 
a fogyasztókat pedig senki sem fi gyelmez-
tette döntéseik következményeire.”

Azért, hogy ilyen helyzet az EU-ban 
többé ne alakulhasson ki, az Európai 

Az irányelvtervezet egységes európai jel-
zálogpiac létrehozását tűzi ki célul, amely 
a széttöredezett nemzeti piacok jellemezte 
jelenlegi felállást váltaná fel. A dokumen-
tum többek között követelményeket fogal-
maz meg a jelzáloghitelek reklámozására 
és a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásra 
vonatkozóan, garantálja a hitelezőkre 
vonatkozó megfelelő szabályozást, előse-
gíti a hitelezők határokon átnyúló engedé-
lyezését, és előírásokat állapít meg a hitel-
képességgel kapcsolatban.

A Reine-Claude Mader által készített 
EGSZB-vélemény kedvezően fogadja az 
irányelvjavaslatot, de több kérdést is felvet. 
Aggodalmát fejezi ki például azzal kapcso-

latban, hogy a javaslat nem veszi fi gyelembe 
az európai és nemzeti fogyasztói jogsza-
bályok alkotta összképet, továbbá a benne 
megfogalmazott intézkedések nem mennek 
elég messzire ahhoz, hogy biztosítani tud-
ják a felelős hitelezést. Ezenkívül kiegészítő 
szabályokra van szükség a pénzügyi közve-
títők szabályozásához.

„Egy kiegészítő intézkedéseket tartal-
mazó csomaggal az ingatlanvásárlók többé 
nem kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy 
elveszik fejük felől a lakásukat” – fejtette ki 
a vélemény előadója. ●
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Az EGSZB és a CDES közelebb hozza egymáshoz 
a brazil és európai civil szervezeteket

Az EGSZB cseh tagjai 
közelebb hozzák az EU-t 
országuk polgáraihoz

Szeptember végén és október elején 
az Európai Bizottság a Cseh Köztársa-
ságban működő európai információs 
és tanácsadó irodák bevonásával több 
nagy cseh városban nyilvános üléseket 
szervezett azzal a céllal, hogy bemutassa, 
milyen értékeket vall magáénak az EU, 
és milyen lehetőségeket kínál.

Az EGSZB cseh tagjainak közremű-
ködésével megragadta a lehetőséget, 

hogy az elnök cselekvési programja és 
az intézmény által kibocsátott egyes véle-
mények megismertetése, illetve általá-
nos tájékoztatás révén népszerűsítse az 
EGSZB fő tevékenységeit. Végül a tagok 
Plzeňben találkoztak Štefan Füle euró-
pai biztossal, és megállapodtak arról a 
javaslatról, hogy még az idén tartsanak 
Prágában egy közmeghallgatást, ame-
lyen mind az Európai Bizottság, mind 
az EGSZB részt vesz. (asp) ●

2003-ban Luiz Inácio Lula da Silva bra-
zil elnök döntése hívta életre a Brazil 
Gazdasági és Szociális Fejlesztési Taná-
csot (CDES), mint az elnök gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi kérdé-
sekben illetékes tanácsadói testületét. 
A minisztereket, munkaadókat és szak-
szervezeti képviselőket magába foglaló 
testület 102 tagjának elsődleges feladata 
tájékoztatni a kormányt az érintettek 
konszenzusos álláspontjáról a kor-
mánypolitikákkal kapcsolatban, illetve 
a gazdasági növekedést összekötni a tár-
sadalmi igazságossággal. 

A CDES megalapításától fogva 
együttműködik az EGSZB-vel egy 

munkaülések több aspektust is fi gye-
lembe véve tekintették át a fenti kér-
déseket, és igen termékeny párbeszé-
det eredményeztek. 

Staffan Nilsson megragadta az 
alkalmat, hogy hangsúlyozza: a 
kerekasztal számos stratégiai kérdés-
ről tárgyalt – például az élelmiszer-
biztonságról, az éghajlatváltozásról 
és a pénzügyi válságról –, megfelelve 
az Európai Unió és Brazília 2007-ben 
megrendezett csúcstalálkozóján kije-
lölt feladatainak. (asp) ●

Európa szociális dimenziójának mélyítése a válságból 
való kilábalás érdekében

Az európaiak több mint 15%-
át fenyegeti a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés veszé-
lye, a hajléktalanság pedig a 
szegénység negyedik leggya-
koribb oka Európában. Ezért 
az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottság elkötelezte 

magát amellett, hogy az európai növekedés és foglalkoztatás előmoz-
dítása érdekében megvédje az új szociális üzleti modelleket. Októberi 
plenáris ülésén az EGSZB két olyan véleményt fogadott el, amelyek a 
szociális vállalkozó szellem ösztönzésére és a hajléktalanság leküzdé-
sére irányultak az EU-ban.

A szociális vállalkozó szellemről szóló vélemény az Európai Bizottság 
felkérésére született, amely október végén szeretné a szociális vállalko-
zásról szóló kezdeményezést (SBI) útjára indítani az európai vállalatok 
nagyobb mértékű felelősségvállalását ösztönző globális csomag része-
ként. Az EGSZB-vélemény előadója, Ariane Rodert (Egyéb tevékenysé-
gek, Svédország) hangsúlyozta, hogy a szociális vállalkozások mind gaz-
dasági, mind pedig társadalmi értékteremtőként szolgálnak, és a növe-
kedés komoly lehetőségeit kínálják, így fontos eszközei a jelenlegi kihí-
vások megoldásának.

Az unióbeli hajléktalanság problémáját illetően az EGSZB előadója, 
Eugen Lucan (Egyéb tevékenységek, Románia) kifejtette, hogy az EU 
nem kezeli a hajléktalanok problémáját sem úgy, hogy adatokat gyűjt, 
sem úgy, hogy intézkedéseit uniós szinten összehangolja. Rámutatott, 
hogy míg az EU további lépéseket tett annak érdekében, hogy integrálja 
a szociális és foglalkoztatási politikákat, nem tett semmit azért, hogy 
küzdjön e szégyenteljes realitás ellen Európában, és hangsúlyozta, hogy 
polgártársaink milliói nem rendelkeznek a legfontosabb alapvető joggal 
Európában: a lakhatáshoz való joggal. (ail) ●

A gyermekek védelme a szexuális zaklatással szemben

A múlt évben az EGSZB véleményt tett közzé a gyermekek szexuális 
zaklatása és a gyermekpornográfi a elleni küzdelem témájában. Nemrég 
néhány javaslattal egészítette ezt ki a megelőzést illetően.

Az új vélemény a tanulmányozócsoport és 
a szekció körében már kifejtett gyenge pontok-
kal foglalkozik: alaposabban meg kell vizsgálni 
a megelőzést szolgáló intézkedéseket. A több 
szinten megvalósuló megelőzés kulcsfontos-
ságú a gyermekek védelmében. A gyermekek-
kel szembeni szexuális visszaélés áldozatainak 
nemcsak a testi épségükhöz való joguk sérül 
– ami önmagában is tűrhetetlen −, de ennek 

borzalmas szociális, érzelmi és pszichológiai következményeit is visel-
niük kell egész életük során. Az EGSZB ezért méltányolja számos civil 
társadalmi szereplőnek, főként nem kormányzati szervezeteknek a meg-
előző intézkedések végrehajtása érdekében végzett munkáját.

Madi Sharma, az EGSZB véleményének előadója október 27-én 
online adatbázist indított a gyermekek szexuális zaklatással szem-
beni védelmének bevált gyakorlatai számára. Az adatbázis a követ-
kező címen található:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

A bevált gyakorlatok példáit egész Európából gyűjtötték össze olyan 
nem kormányzati szervezetek és ügynökségek, amelyek segélyvonala-
kat hoznak létre és tudatosító kampányokat indítanak gyermekek szá-
mára iskolákban, interneten vagy a televízióban. Az adatbázis alapvető 
fontosságú eszközként fog szolgálni a gyermekekkel szembeni szexuá-
lis visszaélés elleni küzdelemben. (ail) ●

Az EGSZB igent mond a közös konszolidált 
társaságiadó-alapra

Az EU megalakulása óta halad előre az egységes piac létrejötte felé, foko-
zatos – időnként vitatott – lépéseket téve a 27 elkülönülő piac egye-
sítése érdekében. 2011. március 16-án az Európai Bizottság javaslatot 
fogadott el a közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) vonatko-
zóan, amelynek fő célja az volt, hogy mérsékelje az EU-n belüli hatá-
rokon átnyúló tevékenység azon akadályait, amelyek gátolják az egysé-
ges piac kiteljesedését. 

Az EGSZB kedvező véleményt fogadott el a javasolt tanácsi irány-
elv kapcsán, amelyben továbbra is hangsúlyozza, hogy a KKTA előse-
gíti az igazságos, fenntartható versenyt. Úgy véli tehát, hogy e jogalko-

tási aktus már középtávon jótékony hatással fog járni a növekedésre és 
a munkahelyteremtésre.

Az elsősorban arról szóló élénk vitát követően, hogy a KKTA fakul-
tatív vagy kötelező jellegű legyen-e és hogy mely vállalkozásokra legyen 
alkalmazandó, az EGSZB úgy döntött, hogy nem kéri az adóalap azon-
nali kötelező alkalmazását, hanem a fakultatív módozatot támogatja a 
bevezető szakaszban. Hosszú távon, legalábbis egy bizonyos küszöb túl-
lépésének esetén, kötelezővé kellene tenni a KKTA-t a határokon átnyú-
lóan működő vállalkozások számára. (asp) ●

Nagyra törő, de még tökélesítésre szorul az EU 2050-ig 
szóló közlekedési útiterve

Az októberi plenáris ülésen 
vitára került sor Slim Kallas 
közlekedésért felelős biztos-
sal, amelynek során az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizott-
ság (EGSZB) azzal a kritiká-
val illette a közlekedés jövő-
jére vonatkozó európai projek-
tet, hogy helyenként nem elég 
konkrét, rugalmas és realista.

Az EGSZB hangsúlyozta a célok, az ezek megvalósításához szükséges 
módszerek és a rendelkezésre álló költségvetési források közötti arányta-
lanságot. Azt is megjegyezte, hogy az Európai Bizottság hosszú távú stra-
tégiája nem tartalmaz semmilyen, e stratégia megvalósítására irányuló 
konkrét rövid távú intézkedést vagy célt. „A 2013 és 2030 közötti idő-
szakra vonatkozóan az útitervnek pontosabb munkatervet kellene tar-
talmaznia”– jelentette ki Jean Coulon (Munkavállalók csoportja, Fran-
ciaország), a vélemény előadója. 

Az EGSZB megállapította, hogy az útiterv túl sok reményt fűz önma-
gában az elektromos járművek és az új, környezetbarátabb üzemanyagok 
alkalmazásához. „Az új meghajtórendszerek és üzemanyagok kifejlesz-
tésén kívül az EU-nak a közúti teherszállítás optimalizálása érdekében 
is több erőfeszítést kellene tennie”– hangsúlyozta Stefan Back (Munka-
adók csoportja, Svédország), a vélemény társelőadója. Hozzátette, hogy 
jobb tervezés és logisztika, továbbá több e-fuvarozási intézkedés révén 
csökkenteni lehetne a megtett utak számát. (mb)  ●

A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN

Eugen Lucan EGSZB-tag

Madi Sharma EGSZB-tag

Siim Kallas, az Európai Bizottság 
közlekedésért felelős alelnöke

közös stratégia kidolgozásában, amely 
arra irányul, hogy az Atlanti-óceán 
mindkét partján hangot adjon a civil 
társadalmaknak az EU-brazil kapcso-
latok alakításában. Együttműködé-
sük legújabb kézzelfogható eredmé-
nye a november 7-én, 8-án és 9-én, 
Portóban megrendezett 5. Brazil-EU 
Civil Társadalmi Kerekasztal volt. Az 
eseményen részt vett többek között 
Moreira Franco, a CDES ügyvezető 
főtitkára, Staff an Nilsson, az EGSZB 
elnöke, valamint az Európai Külügyi 
Szolgálat és a portugál kormány több 
magas rangú képviselője. Az EU-brazil 
kapcsolatokról, a fenntartható fejlő-
désről és a zöld gazdaságról tartott 

Balról jobbra: Wellington Moreira Franco (a CDES ügyvezető főtitkára), Staff an Nilsson (az EGSZB elnöke) 
és Katarzyna Skórzyńska (Portugália lengyel nagykövete)
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Példányszám: 15 500

A következő szám 2012. januárban jelenik meg. 

Génmódosítás az EU-ban

A biotechnológia, azaz a genetikai módo-
sítás kényes kérdés. A viták gyakran érzel-
mektől fűtöttek, ami sajnálatos, mivel ez 
a politikailag érzékeny téma igényesebb 
vitát érdemelne.

Az Európai Bizottság jelenleg értékeli 
a genetikailag módosított élelmiszerekre 
és takarmányokra vonatkozó uniós jog-
szabálykeretet. Ez a folyamat oda vezet-
het, hogy 2012-ben jelentős politikai vál-
tozások következhetnek be a szabályozási 

keretben. A genetikailag módosított szer-
vezetek (GMO) terén rendkívül gyorsan 
követik egymást a fejlemények: a GMO-
kkal kapcsolatos első uniós jogszabályok 
1990-re vezethetők vissza. Ezeket időről 
időre kiigazították, ami egy összetett jog-
szabályi hátteret eredményezett, ezért ezt 
alaposan felül kell majd vizsgálni.

2011. október 20-án az EGSZB nyilvá-
nos meghallgatást szervezett a következő 
címmel: Mezőgazdasági biotechnológia: 
genetikailag módosított élelmiszerek és 
takarmányok az EU-ban. E találkozó 
javítani kívánta az EGSZB-nek a GMO-k 
mezőgazdasági alkalmazására vonatkozó 
ismeretanyagát, valamint a részt vevő 
szakértők tartalmas felszólalásai révén 
hozzájárulást kívánt nyújtani a folyamat-
ban lévő vitához. A meghallgatás során 
tárgyalt kulcsfontosságú kérdések közé 

tartozott a szellemi tulajdonjog, a GMO-k 
és a globális élelmiszer-biztonság közötti 
kapcsolat, valamint az együtt-termesz-
tés, a címkézés és a tudomány szerepé-
hez hasonló más kérdések.

A meghallgatás következtetései 
beépültek abba a véleménybe, amelyet a 
decemberi plenáris ülésen terjeszt majd 
elő a dokumentum előadója, Martin 
Siecker. E vélemény a lehető legátfogóbb 
áttekintést kívánja nyújtani a biotechno-
lógia jelenlegi helyzetéről. A dokumen-
tum képet ad a megindokolható etikai 
korlátozásokról, a kockán forgó ökoló-
giai érdekekről, valamint azokról a nem 
kívánatos gazdasági fejleményekről, ame-
lyek bekövetkezhetnek. A vélemény úti-
tervet kíván nyújtani ezeknek a fontos 
kérdéseknek az objektív politikai vitájá-
hoz. (fda) ●

A kémia és a kultúra hete: 
kirobbanó siker

David Sears EGSZB-tag kezdeménye-
zésére az EGSZB a „Kémia és kultúra” 
hetének megszervezésével járult hozzá 
a kémia nemzetközi évéhez. Október 3. 
és 7. között számos rendezvény világí-
tott rá a kémia és a kultúra közötti kap-
csolatokra. Ennek kapcsán a Jacques 
Delors-épületben három kiállítást is 
rendeztek. 

Az első kiállítás történeti áttekin-
tést adott a témáról, kiemelve Maria 
Skłodowska-Curie munkáját és a fér-
fi ak világában tudós nőként betöltött 
szerepét. Egy videófilm bemutatta, 
hogy a világ minden részéről származó 
gyerekek hogyan látják a víz szerepét 
korunk társadalmában. Végül pedig 
Nicholas Edwards (Solvay) bemutatta 
a Solar Impulse kiállított modelljét. Az 
első napenergiával működő repülőgép 
akkora, mint egy Airbus A–340, súlya 
annyi, mint egy autóé, motorteljesít-
ménye pedig, mint egy robogóé!

Október 8-án Tony Ryan és 
Helen Storey professzorok „Catalytic 
Clothing” nevű projektjüket mutat-
ták be: olyan ruhákat terveztek, ame-

lyek tisztítják a levegőt viselő-
jük körül! Amint Helen Storey az 
EGSZB infónak elmondta, céljuk, 
hogy „a művészetet és a tudományt 
együttműködésre bírják”, előadásával 
pedig „utat nyitott a tudományhoz” a 
mintegy ötvenfős közönség számára. 

Tony Ryan hozzátette: „Ez a 
projekt megváltoztatta a tudomány 
művelésének módját, mivel munkánk 
társadalmi szempontjai beépülnek a 
kutatásba még annak befejezése előtt”.

A programot a Technopolis lát-
ványos bemutatójával nyitották meg, 
zárásképpen pedig Peter Casey tar-
tott interaktív előadást Mengyelejev 
bőrébe bújva. ●

Hamarosan az EGSZB-nél
Hogyan segítheti elő Európa az ENSZ Rio+20 
csúcstalálkozójának sikerét?

Az Egyesült Nemzetek Szervezete csúcstalálkozó-szintű konferenciát tart 2012 nyarán 
Rio de Janeiróban a fenntartható fejlődésről. Amint azt az EGSZB a Rio+20 tárgyában 
készített véleményében (CESE 1386/2011) is hangsúlyozta, a konferenciának egyértel-
műen állást kell foglalnia a nemzetközi közvélemény előtt a fenntartható globális fejlő-
dés célkitűzése mellett, amelynek elérése elő fogja segíteni a szegénység és a társadalmi 
igazságtalanság felszámolását és a természeti erőforrások megőrzését a jövő nemzedé-
kek számára.

2011. december 21-én az EGSZB helyet ad majd a European Partners for the 
Environment (EPE) által szervezett „European Leaders, Champions and Front Runners 
of Sustainability Preparing Rio + 20” [Európai vezetők, a fenntarthatóság bajnokai és 
élenjárói a Rio+20 előkészítésében] című konferenciának. A konferencia bemutatja majd, 
hogyan építenek ki a zöld gazdaság élenjárói sikeres partnerségeket Európában és a világ 
többi részén, hogy a természeti, pénzügyi és tudásalapú erőforrásokat megosztva előre-
lépjenek a fenntarthatóság felé (a konferencia programja a www.epe.be címen olvasható).

A rendezvény megállapításai megfelelő alapul fognak szolgálni az EGSZB által „Vállalj 
felelősséget, válj fenntarthatóvá! Az európai civil társadalom a Rio+20 felé vezető úton” 
címmel tartandó nagyszabású konferenciához, amelyre 2012. február 7–8-án kerül sor 
Brüsszelben azzal a céllal, hogy az európai civil társadalom kinyilváníthassa a Rio+20-
folyamatra vonatkozó álláspontját. (av) ●

Milyen változásokat hoz az új pénzügyi szabályozás 
az európai bankszektor számára?

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága meghallgatást szervez „Milyen változá-
sokat hoz az új pénzügyi szabályozás az európai bankszektor számára?” címmel, melyre 
2011. december 9-én kerül sor az EGSZB-székház JDE épületében. A meghallgatás gon-
dolatébresztő kíván lenni egy későbbi, ugyanebben a témában kidolgozandó saját kez-
deményezésű véleményhez. Az esemény résztvevői részletesen áttekintik az új szabályo-
zás nyomán felmerülő aktuális kérdéseket, különös tekintettel a Bázel III csomagra, és 
elemzik a bankszektor konszolidálásával és a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóval 
kapcsolatos kilátásokat. Az egyéb témák között szerepel a befektetési/vállalkozói hitele-
zési és a kereskedelmi banktevékenységek szétválasztásának eshetősége, illetve az intéz-
kedésnek a reálgazdaság fi nanszírozására kifejtett következményei. 

A szeminárium áttekinti továbbá az Európai Bankfelügyeleti Hatóság szerepét és 
alapításától fogva eddig végzett tevékenységét, a stresszteszteket, valamint a minőségi 
bankszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos fogyasztói elvárásokat és aggodalma-
kat is, különös tekintettel a fogyasztói hitelekre és jelzálogkölcsönökre. A programban 
szerepel a kkv-k banki hitelekhez való hozzáférésének értékelése is. A vitában a külön-
böző érintett felek – többek között az Európai Bankszövetség, az Európai Bankfelügye-
leti Hatóság, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet, a Kézműves és Kis- és Középvál-
lalkozások Európai Szövetsége és a Business Europe – képviselői szólalnak fel. (ap) ●

A digitális társadalmi befogadásnak minden polgárt megillető, alapvető joggá kellene válnia
Az EGSZB Gdanskban – „Kattints rá!” fórum

Balról jobbra: Neelie Kroes (az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke), 
prof. Maria Elżbieta Orłowska (a lengyel Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium államtitkára) 
és Laure Batut (EGSZB-tag)

A 2009., illetve 2010. évi „Save it!” és 
„Move it!” rendezvény sikerén fel-
buzdulva az EGSZB TEN szekciója 
– a kommunikációs osztállyal kar-
öltve – részt vett egy 2011. október 
5. és 7. között, a lengyel uniós elnök-
ség égisze alatt szervezett, „Innováció 
a digitális társadalmi befogadás érde-
kében” tárgyú nagyszabású konferen-
cián. Mivel a konferencia témája éppen 
a szóban forgó téma, a digitális társa-
dalmi befogadás volt, a TEN szekció 
titkársága felvette a kapcsolatot a szer-
vezőkkel, és a sikeres tárgyalások gyü-
mölcseként a konferenciával párhuza-
mosan egy „Kattints rá!” fórum meg-
tartására is sor került. A „Kattints rá!” 

fórum lehetőséget nyújtott tíz kiállító-
nak, hogy a digitális társadalmi befo-
gadásra irányuló eredeti, innovatív és 
kifejlesztés alatt álló alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat mutassanak be, ame-
lyek hatékonyan csökkentik az azon 
személyek előtt tátongó digitális sza-
kadékot, akik számára földrajzi, fi zi-
kai, pénzügyi, a kellő ismeretek hiányá-
val összefüggő, társadalmi vagy kultu-
rális akadályok hátráltatják az „össze-
kapcsolódást”. 

A fórumon részt vevő 12 fős kül-
döttség – amelyet Anna Maria 
Darmanin alelnök vezetett – jórészt 
a digitális menetrenddel foglalkozó 

állandó tanulmányozócsoport tagja-
iból állt. Az alelnök asszony a plená-
ris ülés egy vitájában vett részt, Laure 
Batut pedig egy workshopon ismer-
tette a digitális társadalmi befogadásról 
szóló EGSZB-véleményt. A „Kattints 
rá!” fórum – amelynek színhelyéül a 
lengyelországi Gdańskot választották 
– magas rangú felszólalói között ott 
volt Neelie Kroes (az Európai Bizott-
ság digitális menetrendért felelős tagja) 
és Barbara Kudrycka (tudományügyi 
és felsőoktatási miniszter), valamint a 
terület jeles európai szakértői. (ac) ●
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