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BEVEZETŐ
Diákkezdeményezések kapták az EGSZB 
2011. évi civil társadalmi díját

Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónapok során számos európai polgáron 
szorongás, majd pesszimizmus lett úrrá. A jelenlegi 
gazdasági válság óriási társadalmi költségekkel jár: 
nő a fi atalok munkanélkülisége és a társadalmi kire-
kesztés, és egyre több kkv kerül nehezebb helyzetbe. 
Tagadhatatlan, hogy van ok a jövőnk, az európaiak 
jövője miatti aggodalomra. 

Mielőtt azonban elcsüggednénk, tekintsünk visz-
sza Európa történetére, és látni fogjuk, hogy kollektív sikerről van szó, amelyet min-
dig is fenyegettek különféle jellegű válságok. Egy teljes európai nemzedék nőtt fel azok-
kal az értékekkel, amelyek ezt a nagyra törő politikai, társadalmi és gazdasági projektet 
formálták. Ezek az elvek jelentős eredményekkel jártak: idetartozik többek között az, 
hogy az EU a világ legvonzóbb egységes piaca, és világszerte az államok közötti legma-
gasabb szintű politikai integrációt képviseli. A mögöttünk álló 61 évben a szolidaritás, 
az integráció és az innováció teljesen új, jobb lehetőségekkel ajándékozta meg nemze-
dékünket. Ezért nem szabad lemondanunk értékeinkről. 

Az európai értékek melletti kiállás azt jelenti, hogy egy hosszú távú víziót összekö-
tünk a gyors reagálás képességével. Az Európa 2020 stratégia átfogó reformmenetren-
det kínál azzal a céllal, hogy biztosítsa a fenntartható növekedést, és a jövőben rugalma-
sabbá tegye az Uniót. Ez a módja annak, hogy a versenyképesség révén fokozni lehessen 
az innovációt, és a válsággal küzdő európai fi atalok számára jobb lehetőségeket teremt-
hessünk. Erre a hosszú távú perspektívára mindig nagy súlyt helyeztünk mindennapi 
munkánk során, amelynek keretében véleményeket fogadunk el, és nyilvános meghall-
gatásokat tartunk az európai civil társadalmat érintő valamennyi kérdésről. Mi ezekkel 
a napi erőfeszítésekkel járulunk hozzá Európa jövőjéhez.

A jelenlegi helyzet azonban azonnali intézkedéseket igényel a hosszú távú projek-
tünkbe vetett bizalom biztosítása érdekében, és elmúlt plenáris ülésén az EGSZB ennek 
szellemében ténykedett. Az ülésen megvitattuk az eurokötvényeket, a pénzügyi szabá-
lyozást és a fi skális politikát, intézményünket ismét olyan platformként bocsátva ren-
delkezésre, ahol kicserélhetők a civil társadalom különféle nézetei.

Az elmúlt hat évtizedben az európai polgárok nagyon különböző kormányokat 
választottak. Mindezek a politikai képviselők az európai integrációt az európai jólét 
motorjává tették. A legjobb példa erre az egységes piac állandó fejlődése, amelyhez 
az EGSZB számos véleménnyel és kezdeményezéssel járult hozzá. Az Európai Tanács 
decemberi ülése számos fontos intézkedést hozott, de az általunk képviselt európai civil 
társadalom mindennap azt hangoztatja, hogy több Európára van szükségünk. Ezt az 
üzenetet már több mint 50 éve halljuk az EGSZB-nél, és ez ösztönzést kell, hogy jelent-
sen ahhoz, hogy a döntéshozók megtegyék a szükséges lépéseket.

Anna Maria Darmanin
az EGSZB alelnöke
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Az EGSZB 2011. évi civil társadalmi 
díját az Erasmus Diákhálózat (ESN) 
kapta a SocialErasmus programjáért. 
2008-as elindítása óta cserediákok szá-
zai vállaltak önkéntes munkát, a faül-
tetéstől kezdve a helyi gyermekkórhá-
zakban való télapóskodáson át egészen 
a véradásig vagy az erdőtüzek elleni 
küzdelemig.

Az alapvető cél az, hogy a diákok 
könnyebben kapcsolatba kerüljenek 
a vendéglátó országokkal azáltal, hogy 
a helyi közösség javát szolgáló tevé-
kenységekben részt vesznek: „Vannak, 
akik úgy gondolják, hogy a külföldi 
diákok jönnek, kiszolgálják magukat, 
aztán továbbállnak. Ez a projekt azon-
ban világossá teszi a helyi lakosok szá-
mára az Erasmus program előnyeit, és 
tényleges beilleszkedést eredményez” 
– fejti ki az ESN elnöke, Tania Berman.

A második díjat a  European 
Alternatives nyerte az évente megren-

dezett TranseuropaFestivalért, amelyet 
2011 májusában egyidejűleg 12 európai 
városban tartottak meg, és amelynek 
kínálatában szerepeltek zenei rendez-
vények, fi lmvetítések, kiállítások, elő-
adások és viták. A TranseuropaFestival 
egyszerre kulturális fesztivál és politi-
kai rendezvény, amelynek célja a poli-
tikai integráció, a szolidaritás, a társa-
dalmi sokféleség, a tolerancia és az esz-
mecsere megünneplése Európa-szerte 
két héten át tartó ingyenes, nyilvá-
nos rendezvényekkel. „Alternatív és 
demokratikus Európa mellett szál-
lunk síkra, amelyet az emberek alakí-
tanak, és ahol minden polgár egyenlő” 
– fejti ki Niccolò Milanese, a European 
Alternatives társelnöke. A szervezetet 
egyéni tagok és helyi csoportok alkotják 
17 uniós tagállamban és egyéb orszá-
gokban.

A harmadik díjat az Európai 
Diákszövetségek Szervezőirodája 
(OBESSU) kapta, amely 21 európai 

ország középiskolásait gyűjti egybe, és 
a diákok jogainak érvényesítése mel-
lett kampányol. A „Light on the Rights” 
(Rávilágítás a jogokra) című, autóbu-
szos turné formájában megvalósított 
projekt, amellyel az OBESSU elnyerte 
a harmadik díjat, 2010 őszén indult, 
és az OBESSU aktivistáinak 10  000 
km-es buszos körútját jelentette, amely-
lyel rálátást kaptak a diákok előtt álló 
iskolai kihívásokra a Balkántól Finn-
országig. E kezdeményezés egy átfo-
góbb projekt részét képezte, amely-
nek célja a diákjogok európai nyilat-
kozatának és az azt kísérő „Light on 
the rights” kampánynak a támogatása 
volt. „Számunkra a díj további lendüle-
tet ad a diákjogok európai nyilatkozatá-
nak a terjesztéséhez” – mondta Viviana 
Galli főtitkár. 

Staff an Nilsson elnök szerint a civil 
társadalmi díj elsősorban szimbolikus, 
amely rávilágít olyan európai civil sze-
replők kezdeményezéseinek kiválósá-
gára, akik az általuk létrehozott projek-
tek révén pozitívan hatottak az euró-
pai polgárok életére, és előmozdítot-
ták az európai identitást és integrációt. 
A 2011. évre a következő témát válasz-
totta: „Párbeszéd és részvétel az uniós 
értékek – az integráció, a sokszínűség, 
a szolidaritás és a tolerancia – védelmé-
ben”. (cw) ●

További információt a következő 
internetes oldalon talál:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-
society-prize-2011

2012 az aktív időskor és a nemzedé-
kek közötti szolidaritás európai éve 
lesz. Ez lehetőséget nyújt mindannyi-
unk számára, hogy elgondolkozzunk 
azon, hogy ma az európaiak hosszabb 
ideig élnek és egészségesebbek marad-
nak, mint korábban bármikor, és meg-
próbáljuk hasznosítani az ebből adódó 
lehetőségeket.

A politikusokra és a  különböző 
érdekcsoportokra az a  feladat hárul 

majd, hogy általában véve javítsák az 
aktív idősödés és az önálló életvitel 
lehetőségeit. Ehhez a legkülönbözőbb 
területeken – például a  foglalkozta-
tás, az egészségügy, a  szociális szol-
gáltatások, a felnőttoktatás, az önkén-
tes munka, a lakhatás, az informatikai 
szolgáltatások vagy a közlekedés terén 
– kell lépéseket tenni.

Az európai év célja, hogy job-
ban felhívja a fi gyelmet ezekre a kér-

désekre, és megismertesse kezelésük 
bevált módjait. A fő törekvés azonban 
az, hogy ösztönözzük a politikusokat 
és az érdekelteket, hogy tűzzenek ki 
célokat e téren, és tegyenek lépéseket 
ezek megvalósítása érdekében. 2012 ne 
csak a vita, hanem az első kézzelfogható 
eredmények éve is legyen. (ail) ●
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Több Európát: ez 
a válságból kivezető 
egyetlen út!

Az EGSZB 476. plenáris ülésének máso-
dik napja az elnök A  válság leküzdése 
–  a fenntartható fellendülést szolgáló 
szakpolitikai program felé című beszédé-
vel kezdődött. Staffan Nilsson megerősí-
tette, hogy csak egy módon lehet kivezetni 
az EU-t a pénzügyi, államadóssági, gazdasági 
és társadalmi válságból: az európai integráció 
elmélyítésével. „Több Európára” van szükség 
a pénzügyi politika, az államadósság-kocká-
zatok közössé tétele, a hosszú távú fi zetőké-
pesség helyreállítása, de a növekedés, a ver-
senyképesség és a munkahelyek érdekében 
is. Meg kell erősíteni a közösségi módszert 
és az Európai Bizottság vezető szerepét. Az 
elnök kiemelte, mennyire fontos, hogy meg-
védjük gazdasági és szociális modellünket, és 
kijelentette, hogy az EGSZB eltökélten foly-
tatni kívánja hálózatának kiépítését a nem-
zeti gazdasági és szociális tanácsokkal, mivel 
ahhoz, hogy a válságból kivezető út szociá-
lis szempontból is elfogadható legyen, vala-
mennyi szereplő bevonására szükség van.

Fehér könyv a közlekedésről 

Az EGSZB és az Európai Bizottság 2011. 
december 5-én egynapos közös konferen-
ciát tartott „Fehér könyv a közlekedésről 
– az európai civil társadalom nézőpontja” 
címmel az EGSZB székházában. A rendez-
vény lehetőséget nyújtott a közlekedéshez 
kapcsolódó felhasználók és érdekeltek szé-
les köre számára, hogy megvitassák e fon-
tos politikai dokumentummal kapcsola-
tos nézeteiket. Amint azt Staff an Nilsson 
elnök kiemelte: „Azért vagyunk ma itt, 
mert szükség van arra, hogy az európai 
civil társadalom teljes mértékben támo-
gassa az EU-tervben javasolt intézkedése-
ket ahhoz, hogy az azokban rejlő lehetősé-

gek maradéktalanul megvalósulhassanak. 
A mai rendezvény fő célja tehát az, hogy 
kritikai szellemben megvitassuk az Euró-
pai Bizottság javaslatát.”

Az Európai Bizottság 2011 márciusában 
tette közzé az Útiterv az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához című 
dokumentumot, mely 40 konkrét kezde-
ményezést foglal magába az elkövetke-
zendő évtizedre, célul tűzve ki maga elé egy 
versenyképes közlekedési rendszer kiépí-
tését, mely lehetővé teszi majd a mobilitás 
növelését, a főbb akadályok megszünteté-
sét a kulcsfontosságú területeken, valamint 

Balról jobbra: Pierre Jean Coulon, az EGSZB előadója, Siim Kallas, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Staff an Nilsson, az EGSZB elnöke, Jacki Davis, a konferencia moderátora, 
Anna Midera, a lengyel közlekedési minisztérium osztályvezető-helyettese és Antonio Costa, az RB előadója

a növekedés és a foglalkoztatás előmozdí-
tását. A javasolt megoldások egyúttal jelen-
tősen csökkentik majd Európa függőségét 
az olajimporttól, és lehetővé teszik a köz-
lekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátás 
60%-kal való csökkentését 2050-ig.

Az érdekelt felek véleményét számos 
alkalommal kikérték a fehér könyv kidol-
gozása során, mely dokumentum a köz-
zétételét követően is alapos vizsgálat tár-
gyát képezi az uniós érdekelt felek részé-
ről. A konferencia mindemellett megadta 
a lehetőséget az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az 

Európai Parlament számára, hogy széle-
sebb körben ismertesse ezzel kapcsola-
tos álláspontját. Pierre Jean Coulon, az 
EGSZB véleményének előadója hangsú-
lyozta, hogy „az útitervben meghatározott 
hosszú távú kibocsátáscsökkentési célok 
teljesítése és az európai társadalom közle-
kedéssel kapcsolatos szükségleteinek kielé-
gítése közötti megfelelő egyensúly elérése 
nehéz feladat, melyhez további iránymu-
tatásra lesz szükség az Európai Bizottság 
részéről”.

Három európai polgárt pedig arra 
kértek, hogy vállaljanak aktív szerepet 

a vitában, és – mint rendszeres felhasz-
nálók – mondják el a közlekedéssel kap-
csolatos legfontosabb elvárásaikat. „Az 
Európai Bizottsághoz hasonlóan tudatá-
ban vagyunk annak, hogy a fehér könyv-
ben megfogalmazott javaslatok némelyi-
kével kapcsolatban nincs meg a politikai 
és társadalmi konszenzus” – hangsúlyozta 
az EGSZB elnöke, majd így folytatta: „Az 
elkövetkezendő három évben az EGSZB 
arra törekszik majd, hogy rendszeres 
vitát mozdítson elő a civil társadalommal 
a fehér könyv intézkedéseinek megvalósí-
tásával kapcsolatban.” (ac) ●

Jean-Paul Delevoye, a francia gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi tanács elnöke 
realisztikus és Európa-barát beszédet tartott, 
kifejezve meggyőződését, hogy „Európa nem 
a probléma, hanem a megoldás”. Számára, 
mondta, a szorosabb integráció mindenek-
előtt azt jelenti, hogy a tagállamok elisme-
rik az EU értékeit.

Az EGSZB-n belül működő három cso-
port elnöke egyaránt támogatásáról biztosí-
totta a két felszólalót. Georgios Dassis (Mun-
kavállalók csoportja) a  pénzügyi piacok 
hatalmával kapcsolatos aggályait osztotta 
meg, Luca Jahier (Egyéb tevékenységek cso-
portja) az eurokötvények strukturált rend-
szerét sürgette a még nagyobb fokú pénz-
ügyi turbulencia elkerülésére, Henri Malosse 
(Munkaadók csoportja) pedig a jobb okta-
tás és a kis- és középvállalkozások nagyobb 
mértékű támogatásának a szükségességére 
mutatott rá. (asp/mvd) ●

Egy olyan fontos kezdeményezés, mint az 
egységes európai égbolt, nem vallhat kudarcot

Azon a magas szintű konferencián, 
amelyet november 28-án, Varsóban 
tartottak, hogy megvizsgálják, miért 
akadozik az „egységes európai égbolt 
II.” csomag végrehajtása, jól lehetett 
érzékelni, milyen sürgős kérdésről 
van szó. Bár a csomagot, amelynek az 
a célja, hogy véget vessen az európai 
légtér nemzeti határok szerinti költ-
séges és nem hatékony felosztásának, 
már két éve elfogadták, végrehajtására 
máig sem került sor. 

„Az egységes európai légtér létre-
hozása még várat magára. Az a veszély 
fenyeget, hogy nem tudjuk kielégí-
teni a légi utazások iránt az elkövet-
kező években egyre növekvő igényt” 
– fi gyelmeztetett Siim Kallas, a köz-
lekedésért felelős biztos. Ugyan-
ezt a  véleményt képviselte Jacek 
Krawczyk, az EGSZB alelnöke, a SES 
II-ről készült számos vélemény elő-

adója: „Ha nem sikerül megvalósíta-
nunk a csomagot, az rendkívül káro-
san fog hatni az európai légi közleke-
dés jövőjére, és az üzemeltetőket és 
az utasokat egyaránt súlyosan érinti.”     

A csomag fő eleme teljesítmény-
célokon alapuló, az országhatárokat 
figyelmen kívül hagyó funkcionális 
légtérblokkok bevezetése. A  kilenc 
tervezett blokkból azonban egyelőre 
csak kettő létrehozását szentesítet-
ték aláírással: Dánia és Svédország, 
illetve az Egyesült Királyság és Íror-
szág között. A  légtérblokkok kiala-
kításával késlekedő országokat sür-
getve Jacek Krawczyk kijelentette: 
„Pacta sunt servanda. Ígéret szép szó, 
ha betartják, úgy jó.” 

A megvalósítással kapcsolatos kés-
lekedésre Kallas biztos is rámutatott, 
aki megállapította, hogy mindössze öt 

uniós tagállam teljesítette a kapaci-
tásra és a költséghatékonyságra vonat-
kozó célszámokat, amelyekben koráb-
ban megállapodtak. „Nem az a célom, 
hogy bizonyos országokat pellengérre 
állítsak, de nyilvánvaló, hogy a gon-
dolkodás ideje lejárt. Cselekednünk 
kell” – jelentette ki.

Országa nyíltságra törekvő poli-
tikájával összhangban Sławomir 
Nowak, a  lengyel uniós elnökséget 
képviselő új közlekedési miniszter 
leszögezte, hogy „az egységes égbolt 
külső vetülete rendkívül fontos Len-
gyelország számára”. A konferencia 
címére – Az egységes európai égbolt 
(SES) megvalósítása és kiterjesztése 
az Európai Unión túlra – utalva kije-
lentette, hogy „az európai közös lég-
tér nem érhet véget az EU határainál”. 

A konferencia zárásaként elfogad-
ták a varsói nyilatkozatot, amely ismét 
felhívta a fi gyelmet a SES II gyors meg-
valósításának szükségességére, mivel 
ebből „valamennyi érintett szereplő 
részére jelentős előnyök származ-
nak”. „Egy olyan fontos kezdeménye-
zés, mint az egységes európai égbolt, 
nem vallhat kudarcot” – hangzott el. 

A sikeres konferenciát, amelyen 
mintegy háromszázan vettek részt, 
a lengyel soros elnökség, az Európai 
Bizottság, valamint az Európai Gaz-
dasági és Szociális Bizottság közösen 
szervezte meg. (mb) ●

Balról jobbra: Jacek Krawczyk, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság alelnöke, 
Sławomir Nowak lengyel közlekedési, építésügyi és tengergazdasági miniszter 
és Siim Kallas, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke
Forrás: lengyel közlekedési, építésügyi és tengergazdasági minisztérium
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Tisztelt Olvasók!
Az ENSZ fenntartható fejlődésről rendezendő, 
közelgő riói csúcskonferenciája elsősorban 
két, egymással összefüggő témával: a gazdaság 
környezetbarátabbá tételével és a  szegénység 
csökkentésével foglalkozik majd. A csúcs célja 
emellett az is, hogy politikai vezetőink megújít-
sák a fenntartható fejlődés globális szintű mér-
földköveinek elérésére tett kötelezettségvállalá-
saikat. 

Bár örülnünk kell az ilyen kezdeményezéseknek, a konferencia arra is emlékez-
tet, hogy a politika és a diplomácia önmagában nem képes leküzdeni a szegénységet és 
a betegséget, és nem garantálhatja a tiszta vizet és levegőt. Kevesebb mint öt évünk van 
hátra a millenniumi fejlesztési célok tervezett teljesítéséig, és még mindig közel egy-
milliárd ember szenved az éhségtől. 

Ezek a problémák nem ismernek határokat. Pusztán a megújított politikai köte-
lezettségvállalásoktól nem épülnek iskolák, nem tisztul meg a levegőnk, és nem fog 
változni túlzottan fogyasztáscentrikus magatartásunk sem. Ha mindenki úgy élne és 
fogyasztana, mint a gazdag országok polgárai, akkor kilenc Földre lenne szükségünk 
a szén-dioxid-kibocsátás felszívásához.

A kormányoknak minden szinten egyfajta globális felelősségvállalás alapján kell 
működniük, de ahhoz, hogy ez eredményt hozzon, a civil társadalomnak is ki kell ven-
nie a részét az átmenet minden szakaszából. Ehhez stratégiakészítésre és tervezésre, vál-
tozások bevezetésére és következetes nyomon követésre van szükség. A civil társada-
lomnak szót kell kapnia a Rio+20 találkozón, mivel a civil társadalom az, amely végső 
soron végrehajtja a politikát, illetve irányítja és bevezeti azokat a magatartásbeli válto-
zásokat, amelyekre egy környezetbarátabb, fenntartható jövőhöz szükség van. A civil 
társadalom teremtheti meg az utat az átalakuláshoz. 

Az EGSZB arra ösztönzi majd a világ Rióban megjelent vezetőit, hogy ruházza-
nak be a fenntartható technológiákba és projektekbe, s egyúttal fokozatosan szüntes-
sék be az olyan jellegű támogatásokat, amelyek környezetkárosítást eredményeznek. 
A környezetbarátabb gazdaság felé történő méltányos átmenethez párbeszédre van 
szükség a civil társadalommal és a szociális partnerekkel az átalakulásnak a munka-
erőpiacot és a társadalom egészét érintő hatásairól.

Garantálnunk kell a párbeszédet a civil társadalmon és a döntéshozói körökön belül, 
illetve e két szféra között. A civil társadalmi szféra javaslatokat tesz majd a szükséges 
politikai ajánlásokra, és végre is hajtja azokat.

Készen állunk. Részei vagyunk a változásnak.

Staff an Nilsson
az EGSZB elnöke

Az EGSZB a júniusi „Rio+20” ENSZ-csúcs-
találkozó előkészületeinek keretében 2012. 
február 7-én és 8-án nagyszabású konfe-
renciát tart a fenntartható fejlődés tárgyá-
ban. Az EGSZB-konferencia célja az, hogy 
tolmácsolja az európai civil társadalomnak 
a Rio+20-szal kapcsolatos álláspontjait, és 
hozzájáruljon a csúcstalálkozó sikeréhez. 
Az EGSZB a konferencia kimenetelének 
összefoglalását eljuttatja majd az ENSZ-
konferencia tárgyalópartnereinek és a civil 
társadalmi partnereknek világszerte.

A Rio+20-folyamat aktuális helyzetéről 
szóló bevezető után az EGSZB konferenci-
ájának fő témája a környezetbarát gazda-
ság lesz: a fenntartható fejlődés fokozásá-
nak eszköze, amely tiszteletben tartja a ter-
mészeti erőforrások korlátait. Az első álta-
lános vita Európának a fenntarthatósághoz 
való hozzájárulásáról szól majd, a második 
pedig az Unión kívüli országokban folyó 
fenntartható fejlődés kérdését veszi szem-
ügyre. 

A fenntarthatóság a környezetnél sokkal 
több mindenre kihat. A fenntarthatóság 
érinti gazdaságainkat, a kormányzást és 
a különböző társadalmi csoportba tartozó 
embereket. A globális problémák megol-
dása ezért azt jelenti, hogy a fenntartható-
sági szempontot számos különböző politi-
katerületen fi gyelembe veszik. 

A globalizált világban egymástól füg-
günk, így meglepő, hogy még mindig 
fenntartható megoldások híján vagyunk. 
A rövid távú előnyök és a nyereség gyakran 

Az alábbi négy workshop alkalmat kínál 
a témák mélyebb megvitatására és a konfe-
rencia eredményeinek kidolgozására:

 ■ Élelmiszer, víz és energia mindenkinek,

 ■ Fenntartható fogyasztás és termelés,

 ■ Méltányos átmenet a zöld gazdaságba 
– a társadalmi vetület, valamint

 ■ A civil társadalom bevonása a zöld gaz-
daságba való átmenet során.

Az EGSZB az elmúlt év során egyeztetése-
ket folytatott az uniós és a világ többi részéből 
származó érdekeltekkel a Rio+20 előkészítése 
érdekében. Ezenkívül brazíliai, dél-afrikai, 
indiai, kínai és orosz társszervezeteivel együtt 
közös nyilatkozatot készül kiadni, amely az 
ENSZ-konferencián kerülne ismertetésre. 

Az európai civil társadalommal folytatott 
széles körű konzultációt követően – amely-

nincsenek tekintettel a hosszú távú követ-
kezményekre. Köztudott, hogy növekvő 
forrás- és energiaigényünk következtében 
egyre összetettebbé válnak az előttünk álló 
kihívások. 

A gazdaság mai világunk hajtóereje, 
amelyet az ember irányít. Azonban a gaz-
dasági gépezetnek a környezetre gyakorolt 
nemritkán pusztító hatása több milliárd 
ember életét befolyásolja. Fogyatkozóban 
vannak az elsődleges forrást jelentő víz-
készletek számos olyan régióban, amelyek 
növénytermesztésből vagy állattenyésztés-
ből élnek. Fosszilis tüzelőanyagok mérge-
zik folyóinkat és a levegőnket. A termé-
szeti egyensúly megbomlása miatt számos 
növény- és állatfajta nem képes a túlélésre. 
Ez csak tovább súlyosbítja az eddig is szé-
les körben elterjedt szegénységi és egész-
ségügyi problémákat.

Le kell választanunk a gazdasági növe-
kedést a  negatív környezeti hatásoktól 
– ez a zöld gazdaság alapja. A zöld gazda-
ság segítheti a szegénység és a társadalmi 
igazságtalanság leküzdését, miközben meg-

hez a meghallgatássorozatot a fenntartható 
fejlődés megfi gyelőközpontja (SDO) szer-
vezte – az EGSZB 2011 szeptemberében véle-
ményt fogadott el, amelyben a civil társada-
lomnak a Rio+20-hoz való hozzájárulását 
ecseteli. A vélemény hozzájárult az Európai 
Uniónak a fenntartható fejlődésről kialakí-
tott álláspontjához, amelyet azután elküldtek 
a Rio+20 ENSZ-konferencia titkárságának. 

Az EGSZB arra az álláspontra helyezke-
dik, hogy a Rio+20-nak a környezetbarát és 
fenntartható gazdaságra való világszintű átál-
lást kell ösztönöznie. Szintén elengedhetetlen 
a kormányfők aktív szerepvállalása a konfe-
rencián. Végezetül pedig: minden kormány-
zatnak – minden szinten – és a civil társada-
lomnak is globális felelősséget kell vállalnia. 

Az EU-nak ezenkívül elő kell mozdítania 
a fogyasztók viselkedésének megváltoztatását, 
és biztosítania kell, hogy a környezetbarátabb 
gazdaságra való áttérés ne azoknak a rová-
sára történjék, akik a szegénységi küszöb 
alatt vagy éppen csak felette élnek. Ennél-
fogva a Rio+20 napirendjén kiemelt helyen 
kell szerepeltetni a szegénység felszámolását 
és a látszólag elérhetetlen millenniumi fejlesz-
tési célkitűzések megvalósítását.

Az EGSZB-konferencia külön figyel-
met kíván szentelni a  fenntartható fejlő-
dés környezetvédelmi és társadalmi pilléré-
nek. Az EGSZB szerint a környezetbarátabb 
gazdaságra való bármilyen áttérés során 
kiegyensúlyozott szinergiát kell teremteni 
a környezet és a társadalmi fejlődés között. 
A környezetbarátabb gazdaságnak meg kell 
erősítenie a fenntartható fejlődést, meg kell 
őriznie a természeti erőforrásokat, és enyhí-
tenie kell az éghajlatváltozás hatásait. ●

őrzi a jövő nemzedékek számára a termé-
szeti erőforrásokat. Megvalósítása érdeké-
ben az átállás során tiszteletben kell tar-
tani az igazságosság, az együttműködés 
és a közös felelősségvállalás elveit. Mind-
ehhez azonban nagy erőfeszítésre és poli-
tikai akaratra van szükség – amelyek sok-
szor hiányoznak.

Az EGSZB ugyanakkor kidolgozott 
egy tervet, amely át tudná alakítani a világ 
üzemanyag-pusztító motorját egy harmo-
nizáltabb, igazságosabb és fenntarthatóbb 
gazdasággá. Javasoljuk, hogy a zöld gazda-
sággal kapcsolatban az ENSZ kapjon meg-
bízatást, amely a következő hat pilléren ala-
pul: mutatók, szabályozások, nevelés, fi ská-
lis politika, kutatás és a zöld gazdaság eléré-
sére vonatkozó célkitűzések.

Hiszünk abban, hogy tervünk megvaló-
sítható, és hogy vissza tudjuk billenteni az 
egyensúlyt a természet és az ember oldalára.

Hans-Joachim WILMS
az EGSZB fenntartható fejlődés megfi gye-
lőközpontjának elnöke

Az EGSZB interaktív internetes fórumot indított, 
ahol a tevékenységeiben érdekeltek – főként, de 
nem kizárólag civil társadalmi szervezetek – kifejt-
hetik a nézeteiket, melyek alapján az EGSZB képvi-
selheti az európai civil társadalom közös álláspont-
ját a Rio+20 konferencián. 

A EGSZB várja a fenntartható fejlődés iránt komo-
lyan érdeklődő szakértők, szervezetek és polgárok 
véleményét a fórumon, melynek célja az eszmecsere 
és ebből új ismeretek szerzése. 

Tartson velünk a Rio+20-ra, ahová az alábbi linken 
át vezet az út: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, az EGSZB-n 
belül működő fenntartható fejlődés 
megfi gyelőközpontja elnöke
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Fellépés Nepálért

Nepál élelmezésbiztonságért folyta-
tott küzdelmét sikertelenséggel fenye-
geti a helyi éghajlati és talajviszonyoknak 
meg nem felelő hibrid vetőmagok tömeges 
behozatala. A hibrid növények nem terem-
nek olyan magot, amelyből továbbszapo-
ríthatók lennének, viszont termesztésük 
drága vegyi anyagokat igényel. 

„A gazdák minden évben új magokat 
kénytelenek vásárolni az azokat előállító 
vállalatoktól” – jelentette ki Bed Prasad 
Khatiwada az ActionAid Nepal részé-
ről. „A költségek ellensúlyozása érdeké-
ben a nepáli kormány támogatást nyújt az 
importált magok és vegyi anyagok vásár-
lásához.”

A monokultúrás mezőgazdaságra gya-
korolt hosszú távú hatás és a rá nehezedő 
teher azonban kontraproduktív –  tette 
hozzá Bed Prasad Khatiwada. A nepáli 
éghajlat és növényzet a  szubtrópusitól 
a mérsékelt égövin át a sarkvidékiig ter-
jed. Az egyes haszonnövények nem tudnak 
valamennyi fenti éghajlaton megteremni.

2009-ben rossz volt a hibridkukorica-
termés, ezrek életét téve tönkre. 2010-ben 
a hibridrizs is elégtelen termést hozott. 
A nepáli kormány a következő idényhez 
vegyi anyagok nyújtásával kompenzálta 
a gazdákat. 

„Szeptemberben [2011] a Monsanto 
cég megállapodást írt alá a USAID-del 
Nepálban. Partnerségre kívántak lépni 
a nepáli mezőgazdasági minisztériummal” 
– fejtette ki az ActionAid Nepal képvise-
lője az EGSZB infónak. „A helyi gazdák 
azonban tiltakoztak, és a kormány visz-
szakozott.” 

„Mi [az ActionAid] nem a Monsanto 
ellen vagyunk, hanem az importált hibrid 
vetőmagok ellen, amelyek nem felelnek 
meg az éghajlatnak, és nem fenntarthatók 
az ellátás és a költségek szempontjából” 
– folytatta, hozzátéve, hogy a nepáli mező-

gazdaság foglalkoztatja a lakosság mintegy 
75%-át, és állítja elő a GDP közel 34%-át. 

2008-ban az ActionAid Nepalon 
keresztül Bed Prasad Khatiwada 60 gabo-
naféle és hüvelyes növényből magbankot 
hozott létre. Endogén fajtákról van szó, 
amelyek magas terméshozamúak, s ezál-
tal elősegítik a nagyobb élelmezésbizton-
ságot. Mintegy 400 nepáli gazda használja 
a vetőmagbankot. A projekt 2012-ben vár-
hatóan bővülni fog.

Az ActionAid Nepal projektje előtt álló 
számos kihívás hasonló azokhoz, amelyek-
kel a helyi közösségek találkoznak szerte 
a világon. Az EGSZB az erőforrásokhoz, az 
élelmiszerhez és az energiához való általá-
nos hozzáférést a globális fenntarthatósági 
menetrend fő prioritásának tekinti. 

A fenntartható fejlődés felé történő 
mindennemű átmenethez foglalkozni 
szükséges a szociális vetülettel, az EGSZB 
„Rio+20: a zöld gazdaság és a jobb irányí-
tás felé vezető úton” című véleményében 
ajánlottaknak megfelelően. Az élelmezés-
biztonság és a fenntartható mezőgazdaság 
valóban egyike a csúcstalálkozón tárgya-
landó hét prioritásnak. 

Kirsten Hjørnholm Sørensen, az 
ActionAid Denmark szakpolitikai tanács-
adója azonban attól tart, hogy az ENSZ-
találkozó nem veszi számításba a fejlődő 
országok, így Nepál kis gazdálkodó közös-
ségei által felvetett problémákat. 

„A Rio+20 találkozó kockázata az, 
hogy a zöld gazdaság felé való átmenetre 
összpontosít, mivel ez a gazdag országok 
hatalmi helyzetét egy másfajta erőpozíció-
val helyettesítheti” – mondta el az EGSZB 
infónak, hozzáfűzve, hogy mindenfajta 
átmenet csak a technológia megosztásá-
val, az adósság könnyítésével, a demokra-
tikus részvétel biztosításával és az éghaj-
latváltozással kapcsolatos fellépéssel pár-
huzamosan történhet. ●

RIO+20, megérett az idő a változásra

Az Egyesült Nemzetek „Rio+20” kon-
ferenciáért felelős főtitkárhelyettesének, 
Sha Zukangnak jutott az a nem igazán 
irigylésre méltó feladat, hogy a fenntart-
ható fejlődést működő globális politikává 
tegye. Húsz évvel a Rio de Janeiróban tar-
tott Föld-csúcstalálkozó után újra Brazília 
ad otthont a világ minden tájáról érkező 
vezetők, magas rangú tisztviselők, civil tár-
sadalmi és intézményi képviselők találko-
zójának.

A cél az, hogy egy sor olyan kötelező 
erejű elvről szülessen egyetértés, mely min-
denki számára – és bolygónk számára is 
– biztosítja a fényesebb jövőt. Hiszen húsz 
év elteltével még mindig nincs egyetem-

legesen elfogadott meghatározása a fenn-
tartható fejlődésnek. A tét sem kevésbé 
nagy. Az EGSZB elnöke, Staff an Nilsson 
megítélése szerint a „Rio+20” konferen-
cia „sorsdöntő pillanat lehet egy új gazda-
sági rend megteremtésében”.

A csúcstalálkozó közeledtével külön-
böző nézetek jelennek meg azzal kapcso-
latban, hogy hogyan lehetne a legjobban 
kezelni a fenntartható fejlődést. Két előké-
szítő ülésre került sor, az elsőre 2010 máju-
sában, a másodikra pedig 2011 márciusá-
ban. A harmadik és egyben utolsó ülés 
2012 májusának végén lesz. Ezek a talál-
kozók képet adnak arról, hogy mit várha-
tunk a riói konferenciától.

„Az előkészítő folyamat során eddig 
áttekintettük a meglévő kötelezettségvál-
lalások teljesítésében elért eredménye-
ket, illetve az abban tapasztalt hiányos-
ságokat, és meghatároztuk a felmerülő új 
kihívásokat” – jelentette ki Sha Zukang. 
„Bár továbbra is eltérőek az álláspontok 
és a kilátások, egyre közelednek egymás-
hoz a megközelítések a két témával kap-
csolatban” – tette hozzá. 

A konferencia központi témája a gaz-
daság környezetbaráttá tétele lesz, a sze-
génység felszámolása és a  fenntartható 
fejlődés kontextusában. A fenntartható 
fejlődés intézményi kereteinek létreho-
zása szintén a célkitűzések között szere-
pel majd. Az EGSZB-nek ugyanakkor 
meggyőződése, hogy a konferencia sikere 
a civil társadalom közvetlen részvételétől 
függ majd. Következésképpen az ENSZ 
aktív világszintű párbeszédre hívja a civil 
társadalmat az interneten és a közösségi 
hálókon keresztül.

Az EGSZB annak biztosítására kéri 
a vezetőket, hogy a környezetbarát gaz-
daságra való átállás minőségi gazdasági 
növekedésen alapuljon, mely maga után 
vonja a szegénység és a társadalmi igazság-
talanság felszámolását. A társadalmi vetü-
let valóban elengedhetetlen a fenntartható 
fejlődés és egy igazságosabb globalizált tár-
sadalom megteremtéséhez. ●
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A zöld gazdasághoz szükség van a „zöld 
társadalom” elkötelezettségére

A civil társadalom aktív részvétele nél-
kül a Rio+20 konferencia nem fogja 
tudni a gazdaság kizöldítésére koncent-
rálni az erőfeszítéseket – jelentette ki 
Hans-Joachim Wilms, az EGSZB tagja.

A Rio+20 kapcsán folytatandó 
európai előkészületek részeként az EU 
és a  tagállamok novemberben közös 
állásfoglalást nyújtottak be a  konfe-
rencia titkárságára (lásd a kapcsolódó 
cikket). Összhangban az Unió állás-
pontjával, amely szerint fontos támo-
gatni a civil társadalom részvételét, az 
EGSZB célja az volt, hogy értékes hoz-
zájárulást nyújtson ehhez a dokumen-
tumhoz.

„Itt az EGSZB-nél nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a civil társadalom a kezde-
tektől részt vegyen” – jelentette ki Hans-
Joachim Wilms (Németország, Munkavál-
lalók csoportja), az EGSZB-vélemény fele-
lőse, aki egyben a fenntartható fejlődés meg-
fi gyelőközpontjának elnöke is. „Nem csu-
pán egy nagyszabású jelentés összeállítására 
törekedtünk, hanem (…) válaszokat akar-
tunk találni, és mindenekelőtt az egész civil 
társadalmat be akartuk vonni” – tette hozzá.

Az európai szervezett civil társadalom-
nak a Rio+20 konferenciához való hozzá-
járulása tárgyában készült véleményben 
az EGSZB üdvözölte azt a tényt, hogy az 
EU immár „a fenntartható fejlődés szoci-

ális dimenziójával” is foglalkozik. Úgy véli 
azonban, hogy az Európai Bizottság nem 
hangsúlyozta eléggé a szociális dimenziót 
a Rio+20 tárgyában közzétett közleményé-
ben.

„A fenntartható gazdaság felé való átme-
net sikere attól függ, hogy a civil társada-
lom elfogadja és támogatja-e azt” – jelen-
tette ki Hans-Joachim Wilms, megjegyezve, 
hogy emiatt szükség van a nem kormány-
zati szervezetek és a vállalatok bevonására 
a konferencia előtt, alatt és után, éspedig 
nem csupán nemzetközi, hanem regioná-
lis, nemzeti és helyi szinten is. Ennek az 
az oka, hogy a civil társadalomnak – külö-
nösen a fogyasztóknak és a vállalatoknak 
– komoly beruházásokat kell végrehajta-
nia az új innovációkba, meg kell változtat-
nia magatartását, és talán még áldozatokat 
is kell hoznia.

Amellett, hogy kérte a civil társadalom 
teljes körű részvételét a Rio+20 konferen-
ciához kapcsolódó folyamatban, a Hans-
Joachim Wilms által kidolgozott vélemény 
sürgette az EU-t, hogy tegyen rendet a saját 
háza táján annak érdekében, hogy megszi-
lárdítsa tárgyalási pozícióját, és modellként 
szolgálhasson más régiók számára. 

Amint rámutatott, a  zöld gazdaság 
megvalósítására irányuló erőfeszítésekben 
benne rejlik az a lehetőség, hogy megszün-
tessék a több mint egymilliárd ember éhe-
zéséért és nélkülözéséért felelős szegénysé-
get, és több millió új, fenntartható munka-
helyet hozzanak létre. 

„Az EGSZB-nek meggyőződése, hogy 
a zöld gazdaságra való átállást a fenntartható 
fejlődés átfogó stratégiájába kell beágyazni. 
Aktív politikai intézkedésekre van szükség 
a zöld gazdaság felé való méltányos átme-
net biztosítása érdekében” – vélte Hans-
Joachim Wilms. Ezek között szerepelnek 
olyan intézkedések, amelyek egyensúlyt 
teremtenek a létrehozott „zöld” munkahe-
lyek és a megszűnt állások között, valamint 

alkalmazzák azokra a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO) méltányos munka 
kapcsán megfogalmazott elveit, és fenntart-
ják a kormányok és a társadalmi szereplők 
között folyamatban levő párbeszédet. Ezek-
nek a céloknak az eléréséhez jelentős mér-
tékű közfi nanszírozást kell a zöld gazda-
ság szociális dimenziójának rendelkezésére 
bocsátani. ●
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Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság forradalma felé

Lehetséges az alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású gazdaság fellendülése, ám a meg-
felelő szakpolitikákra és technológiákra, 
továbbá politikai kötelezettségvállalásra 
van hozzá szükség. Elsősorban magatar-
tásbeli forradalmat kíván azonban meg 
– hangsúlyozta Richard Adams EGSZB-
tag (III. Csoport).

Ahogy a Föld népessége meghaladja 
a 7 milliárdos határt, egyetlen dolog tűnik 
csak biztosnak: az emberiség túl sok erő-
forrást használ fel, és túl sok szennye-
zést okoz ahhoz, hogy a bolygó kezelni 
tudja azt.

„A fenntartható közgazdaságtan alap-
elveit komolyan fi gyelembe kell venni” 
– emelte ki Richard Adams, aki egyben 
társadalmi, környezeti és etikai vállalko-
zási tanácsadó is az Egyesült Királyság-
ban. Ezen elvek között található a világ-
gazdaság és az ökoszisztéma közötti fenn-
tartható egyensúly kialakítása és az embe-
rek igényei helyett a szükségleteik kielégí-
tésére való összpontosítás.

Tudatában annak, hogy a valódi vál-
tozás otthon kezdődik, az EU számottevő 
erőfeszítést tett éghajlati hatásának csök-
kentése érdekében. Az elmúlt két évtized-

ben szén-dioxid-kibocsátásait 16%-kal 
fogta vissza, míg gazdasága 40%-kal nőtt. 
Ez bebizonyítja, hogy alacsony kibocsá-
tás mellett is megvalósítható a gazdasági 
növekedés.

Az Unió sínen van azon 2020-ra kitű-
zött céljának elérésében is, hogy kibocsá-
tásait az 1990-es szintnél 20%-kal ala-
csonyabbra korlátozza, és a  megújuló 
források részarányát 20%-ra növelje 
energiamixében. Európa ugyanakkor 
csak félúton tart az energiahatékonyság 
20%-kal való javítására irányuló célkitű-
zés teljesítésében.

Európa erőforrásainak kikristályosítása
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Az erőforrás-hatékonyság növelésére 
irányuló uniós stratégia ígéretes, de 
részletesebben ki kellene dolgozni, hogy 
konkrét célokat tartalmazzon – mondta 
Lutz Ribbe, az EGSZB tagja.

Az Európa 2020 uniós stratégia 
hét „kiemelt kezdeményezést” indí-

tott útjára, azzal a céllal, hogy a jelen-
legi évtizedben előmozdítsák az intelli-
gens, környezetbarát és befogadó jellegű 
növekedést. Ezek egyike az Erőforrás-
hatékony Európa kezdeményezés, amely 
a szűkös erőforrások – élelmiszerek, víz, 
nyersanyagok stb. – intelligensebb és 
hatékonyabb kiaknázását célozza.

A kezdeményezés az erőforrás-haté-
konyságot sok és sokféle uniós szakpo-
litikai terület vezérelvévé avatja, ilye-
nek például az energiaügy, a közleke-
dés, az éghajlatváltozás, az ipar, a nyers-
anyagok, a mezőgazdaság, a halászat, 
a biodiverzitás és a regionális fejlesz-
tés. Annak érdekében, hogy eszközö-

ket adjon az érintettek kezébe erőforrá-
saik optimális kiaknázását elősegítendő, 
az Európai Bizottság egy sor részstraté-
giát nevezett meg, köztük például az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
megvalósításának menetrendjét (lásd az 
ehhez kapcsolódó cikket).

„Az EGSZB üdvözli a kiemelt kez-
deményezést, azonban nem tartja azt 
eléggé konkrétnak” –  jegyezte meg 
Lutz Ribbe (a III. Csoport német 
tagja), a kezdeményezésről kidolgozott 
EGSZB-vélemény szerzője. „Elenged-
hetetlen, hogy a lehető legkonkrétab-
ban meghatározzuk a szükséges változ-
tatásokat és azok végrehajtási módját.”

Az EGSZB azt kérte, hogy az Európai 
Bizottság a bejelentett 20 egyedi kezde-
ményezésben részletesen fejtse ki, hogy 
mit ért az „erőforrás-hatékonyság” alatt, 
mit tart már a technológiai optimalizá-
lások révén is elérhetőnek, mely ágaza-
tokban kell jelentős mértékű átalakítá-
sokat elvégezni, és milyen változásokat 
tart szükségesnek a termelők és fogyasz-
tók magatartásában.

Az EGSZB felteszi a kérdést, hogy az 
Erőforrás-hatékony Európa kezdemé-
nyezés miért került bele az Európa 2020 

2020-on túlra tekintve az Európai 
Bizottság közzétette „Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, versenyképes gaz-
daság 2050-ig történő megvalósításának 
ütemterve” c. dokumentumát, amely az 
európai kibocsátásoknak az évszázad 
közepéig megdöbbentő mértékű, 80%–
95%-kal való mérséklésére irányul. Ennek 
megvalósítása jelentékeny beruházást igé-
nyel többek között a megújuló energiafor-
rások további formái, az energiahatékony 
épületek, a hibrid és elektromos jármű-
vek, az „intelligens” energiahálózatok és 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású vil-
lamosenergia-termelés terén. 

A Richard Adams által az útitervről 
összeállított véleményében az EGSZB 
„nyomatékosan kéri az összes európai 
intézményt, hogy (…) iránymutatásként 
teljes mértékben vegye azt fi gyelembe”. 
A 2050-re kitűzött célok megalapozá-
sához az EGSZB szerint ambiciózusabb 
köztes célok szükségesek, mint például 
a 2020-ra vállalt kibocsátási cél 25%-os 
csökkentésre emelése, és 2030-ra 40%-os 
mérséklés kitűzése.

A vélemény azt is ajánlja, hogy 
a Bizottság készítsen „átfogó új intéz-
kedéscsomagot a (…) hatalmas összegű 
beruházások ösztönzésére”. Kiemeli 
továbbá, „hogy a civil társadalmat a konk-
rét stratégiai tervekről szóló, strukturált és 
folyamatos párbeszéd útján teljes mérték-
ben be kell vonni”.

Erre azért van szükség, mert az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású gazda-
ság felé való átmenet „a lakosság hozzá-
állásának gyökeres változását, az egysze-
rűbb, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsá-
tással járó életmód felé történő elmozdu-
lását fogja igényelni. Ezáltal a politikusok 
rendelkezhetnek a megkívánt döntések 
meghozatalához szükséges bizalommal” 
– hangsúlyozta Richard Adams. „Rövi-
den: a gazdasági fenntarthatóság az embe-
rek elvárásainak és értékrendjének forra-
dalmát követeli meg.”

„Globális intézményeink továbbra is 
gyermekkorukat élik, nem képesek a jövő 
terhének viselésére” – zárja gondolatme-
netét. „Remélem, az Unió rendületlenül 
tovább keresi majd az előrevezető utat.”
 ●

stratégiába. „Az Erőforrás-hatékony 
Európa kezdeményezés a fenntartható-
sági stratégia központi eleme, de nem 
válthatja fel azt” –  fejtette ki Ribbe, 
az Európai Természeti Örökség Alap 
(EuroNatur) természetvédelmi politi-
kával foglalkozó osztályának vezetője. 

Az eredményes intézkedések fontos-
ságát illusztrálandó, Lutz Ribbe meg-
jegyzi, hogy „a nem fenntartható gaz-
dálkodás negatív következményei teljes 
súlyukkal majd csak a jövőbeli generáci-
ókra nehezednek, és nekik kell a követ-
kezményeket viselniük”.

„Így felmerül az a  feladat és kér-
dés, hogy hogyan alakítható ki a ma 
élők körében egy, a  jövő generációk 
iránt érzett kollektív felelősségtudat” 
– mondta. „El kell felejtenünk a GDP-
központú gondolkodást, és régóta ese-
dékes, hogy alapvető, nyilvános vitát 
folytassunk a növekedés fogalmáról.” 

„Központi jelentőségű, hogy a civil 
társadalom és az üzleti szféra a kez-
detektől fogva megfelelő mértékben 
be legyen vonva a folyamatba” – tette 
hozzá végül Ribbe. ●
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Mellőzött helyzetben a fi atal vállalkozások

A környezetbarát beruházásoknak 
elméletileg számos ágazatban hozzá 
kell járulniuk új vállalkozási lehetősé-
gek és új álláshelyek létrehozásához. 
Dimitris Tsigos, a Fiatal Vállalkozók 
Európai Szövetsége elnökének véle-
ménye szerint Európa gazdasági dina-
mizmusa és kockázati tőkéje azonban 
továbbra is teljességgel elégtelen.

„A fő probléma az új termékek, 
illetve szolgáltatások létrehozásához 
szükséges tőke, valamint K+F, ami-
hez kockázatfinanszírozásra lenne 
szükség” –  fejti ki Dimitris Tsigos, 
majd hozzáteszi: „Európa egységes 
piaca még nem felel meg a reálgaz-
daság követelményeinek. Az európai 
induló vállalkozások kockázatfi nanszí-
rozása ijesztően elmaradott az Egyesült 
Államokhoz képest.”  

Európa rövid távú adatai továbbra is 
elszomorítóak a befektetések, a  foglal-
koztatás, a munkanélküliség, illetve az 
egy főre eső GDP és munkatermelékeny-
ség területén. A 25 és 64 év közötti euró-
pai lakosság közel egyharmada továbbra 
sem rendelkezik szakképesítéssel. 

Ilyen körülmények között nehézsé-
gekbe ütközik a  vállalkozási lehetősé-
gek megteremtése, illetve megtalálása. 
Dimitris Tsigos a rossz kilátások ellenére 
is úgy véli, hogy a jelenlegi pénzügyi vál-
ság akár segíthet is Európának a kkv-k 
innovációjának fejlesztésében a reálgaz-
daságban.

A fi atal európai vállalkozók ennek elle-
nére továbbra is új és zöldebb vállalkozá-
sok kialakítására törekszenek a háborgó 
piacokon. A bankok továbbra sem nyúj-

tanak hiteleket. A ki nem próbált termé-
kekre pedig nem biztos, hogy akad vevő, 
főként a fi atal vállalkozók esetében – pana-
szolja Codrin Paveliuc-Olariu, a „Fiatal 
szakemberek a helyi fejlesztésért” elneve-
zésű szervezet (YPLD) elnöke. Az YPLD 
célja, hogy hozzásegítse a helyi közössége-
ket a gyorsabb és jobb fejlődéshez.

„A fiatal vállalkozókat »másod-
rendű« polgároknak tekintik a világban. 
Bár magasan képzettek, véleményükre 
nem kíváncsiak, illetve az nem sokat 
nyom a latban a döntéshozók szemében” 
– mondja Paveliuc-Olariu.

Véleménye szerint ennek az az ered-
ménye, hogy a fi atal vállalkozók inkább 
szolgáltatásorientált vállalkozásokra 
összpontosítanak. A  fiatal vállalkozók 
előtt álló kihívások, illetve szakmai elő-
rejutásuk akadályai túlságosan nagy ter-
het jelentenek ahhoz, hogy innovatív vál-
lalkozásokba kezdjenek –  magyarázza 
Paveliuc-Olariu.

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a fenn-
tartható fejlődés alapvető feltétele, hogy 
a vállalkozások virágozhassanak a zöldebb 
gazdaság felé történő átmenet időszaká-
ban. Az EGSZB azt szeretné, ha a döntés-
hozók minden kormányzati szinten báto-
rítanák az átmenetet. 

Ehhez azonban szabályozó intézkedé-
sekre, pénzügy-politikai eszközökre, vala-
mint közkiadásokra és -befektetésekre van 
szükség. Szükség van az olyan egyéni vál-
lalkozók bevonására is, mint Dimitris 
Tsigos és Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Környezetbarátabb gazdaság, 
jobb munkahelyek

és a jövőbeli növekedés menetrendjeként 
jellemezte az útitervet. Az EGSZB viszont 
fenntartásainak adott hangot az útiterv-
vel kapcsolatban, melyet „túl általánosnak” 
nevezett. Az „erőforrás-hatékony Európá-
ról” szóló EGSZB vélemény amellett érvel, 
hogy az erőforrás-hatékonyságot nem az 
Európa 2020 stratégia részeként, hanem 
külön, önálló politikaként kellene kezelni.

Mindazonáltal a környezet pusztítása 
nélkül megvalósuló új munkahelyek, vál-
lalkozások és növekedés az európai szak-
szervezetek és politikusok számára egy-
formán igen vonzó kilátás. Ugyanakkor 
nem szabad mellőzni vagy félresöpörni az 
éghajlat-változási és a szén-dioxid-kibo-
csátás csökkentésére vonatkozó célkitűzé-

Középpontban a fenntartható 
élelmiszer-ellátás

A világ népessége egyre növekszik, az 
élelmiszer-ellátás pedig egyre szűkösebb. 
John Dalli, az Európai Bizottság egész-
ségügyért és fogyasztóvédelemért fele-
lős tagja úgy véli, hogy ebben a helyzet-
ben az európai fogyasztók és vállalkozá-
sok meghatározó szerepet játszhatnak az 
élelmiszer-ellátási lánc fenntarthatóságá-
nak biztosításában. 

Az elmúlt évek nemzetközi élelmi-
szerválságait és azt az elfogadhatatlan 
tényt tekintve, hogy a világon több mint 
egymilliárd ember éhezik, magától érte-
tődik, hogy az élelmezésbiztonság elő-
kelő helyet kap a Rio+20 konferencia 
napirendjén.

„A gazdasági válság, a  fokozódó 
globalizáció, az éghajlatváltozás, az emel-
kedő árak, a nyersanyaghiány és a társa-
dalmi-demográfi ai változások minden 
szinten jelentős hatást gyakorolnak az 
élelmiszer-ellátási láncra” – fejtette ki 
Dalli biztos. 

Immár hétmilliárd éhes szájnak kell 
enni adnunk, miközben évek óta csök-
ken a mezőgazdasági termékfelesleg. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy itt, Euró-
pában nem szabad többé annyit ennünk, 
mint eddig. Ha gondoskodni szeretnénk 
arról, hogy másoknak több jusson, az 
európaiak egyik legfontosabb feladata, 
hogy kevesebbet pazaroljanak.

„Az élelmiszer-hulladék és az élelmi-
szer-csomagolás két igen fontos szem-
pont a forráshatékonyság, a pénzügyi 
válság, a globális élelmezésbiztonság és 
az éhezés elleni küzdelem tágabb össze-
függésében” – állapította meg John Dalli.

A becslések szerint Európában évente 
89 millió tonna élelmiszert dobnak el. 
Egy közelmúltbeli uniós tanulmány 
szerint e hulladékmennyiség több mint 
60%-kal csökkenhetne, ha a fogyasztók 
jobban megterveznék bevásárlásaikat, 

a kiskereskedők hatékonyabban kezel-
nék készleteiket, és felhasználásra kerül-
nének az éttermi ételmaradékok. Dalli 
biztos szerint ahhoz, hogy csökkent-
sük ezt az elfogadhatatlanul sok élelmi-
szer-hulladékot, szélesebb körű fi gyelem-
felhívó kampányokat kell szervezni, és 
emellett tájékoztatási eszközökre, jobb 
logisztikára, illetve új élelmiszer-elosztó 
programokra, például élelmiszerban-
kokra van szükség. 

„Az élelmiszerhulladék-hegyek legya-
lulása nehéz feladat, amelyhez az élelmi-
szerlánc minden szereplője és a közha-
tóságok részéről is komoly elkötelezett-
ségre és együttműködésre van szükség 
a környezeti, gazdasági és etikai hatá-
sok csökkentése érdekében” – hangsú-
lyozta a biztos.

Általánosabb értelemben az EGSZB 
is elkötelezte magát a globális élelme-
zésbiztonság támogatása mellett. Erről 
tanúskodik több kezdeményezése, köz-
tük a nemrégiben megrendezett, „Élel-
met mindenkinek –  egy világméretű 
megállapodás felé” című konferencia is. 

Staff an Nilsson EGSZB-elnök össze-
foglalójában azt nevezte meg a globális 
élelmezési gondok egyik legfontosabb 
okaként, hogy éveken keresztül elha-
nyagolták és túlságosan kevés beruházás-
sal segítették a fejlődő országok mező-
gazdasági ágazatát. Ennek orvoslásához 
szerinte egyfelől többet kell befektetni 
a mezőgazdaságba, illetve az agrárkuta-
tásba és -innovációba, másfelől hathatós 
piaci és környezetvédelmi politikákat kell 
kidolgozni.

„Látnunk kell, hogy az élelmezésbiz-
tonság globális kérdés. Minden érdekelt 
félnek tennie kell érte, és különösen fon-
tos a mezőgazdasági termelők, a fogyasz-
tók, a magánszektor, a munkavállalók és 
a nem kormányzati szervezetek hozzájá-
rulása” – szögezte le Staff an Nilsson. ●A környezetbarátabb gazdaságra való 

áttérés céljai közé tartozik a  tisztessé-
ges munkakörülmények és a  jó minő-
ségű munkahelyek létrehozása. A globá-
lis recesszió fényében azonban semmire 
nincs garancia. 

Európában a szakszervezetek üdvö-
zölték a kis szénigényű gazdaságra való 
„méltányos átállást” elősegítő 2010-es 
cancúni nyilatkozatot. Az Európai Szak-
szervezetek Szövetsége (ETUC) ugyanak-
kor erőteljesen bírálta az Európai Bizott-
ság 2050-es megújulóenergia-útitervét, 
amiért semmilyen utalást nem tartal-
maz arra nézve, hogyan lehet fenntartani 
és bővíteni a foglalkoztatást az átmenet 
időszakában.

„A következetes uniós energiapolitika 
létfontosságú feltétele az alacsony szénigé-
nyű és a társadalmi és környezetvédelmi 
téren is fenntartható társadalom megvaló-
sításának, amely mindenki számára megfi -
zethető árakat, biztonságot és biztonságos 
ellátást garantáló, demokratikusan ellenőr-
zött szabályozó mechanizmusok, valamint 
társadalmi párbeszéd révén valósulhat 
meg” – jelentette ki Emanuela Bonacina, 
az ETUC sajtófelelőse az EGSZB infónak.

A 2050-es megújulóenergia-útiterv az 
Európa 2020 stratégia „energiahatékony-
sági” kiemelt kezdeményezésének részét 
képezi. A környezetvédelemért felelő euró-
pai biztos, Janez Potočnik a jobb környe-
zetminőség, a fenntarthatóbb életformák 

seket sem, jelentette ki az ETUC, fi gyel-
meztetve, hogy a gazdasági válság gyengít-
heti a politikai szándékot, és aláássa a kör-
nyezetbarát politikákat. A megfelelő átme-
net biztosításához beruházások szüksége-
sek, emlékeztetett. 

A környezetbarát beruházások növe-
lik a foglalkoztatást rövid és középtávon, 
amint azt a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet (ILO) idei évben publikált jelentése 
is alátámasztotta. A szóban forgó ILO-
jelentés szerint bizonyított tény, hogy az 
ilyen típusú beruházások számos rövid 
távú lehetőséget teremtenek. E lehetősé-

gek, fejti ki a jelentés, magasabb hosszú 
távú foglalkoztatási szintet eredményez-
nek. 

„A környezetbarátabb gazdaságnak 
a környezetbarát technológiákra irányuló 
kutatásba és fejlesztésbe való beruhá-
zási kapacitásra kell épülnie, amely – az 
állami politikáknak, a szabályozásnak és 
a társadalmi párbeszédnek köszönhetően 
– minőségi munkahelyeket és társadalmi 
haladást eredményez” – összegzett Judith 
Kirton-Darling, az ETUC szövetségi főtit-
kára. ●
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Mérlegvonás és optimista, de reális 
jövőbe tekintés az Isztambulban tartott 
2011. évi Euromed-csúcstalálkozón 

10. EU–Kína civil társadalmi 
kerekasztal: „Ideje 
továbblépni a partnerségben”

Az idei kerekasztal immár a 10. alkalommal 
hozta össze Kína és az Európai Unió civil 
társadalmi képviselőit, hogy megoszthassák 
egymással gondolataikat és bevált gyakor-
lataikat a közös érdeklődésre számot tartó 
témákban. Az Európai Gazdasági és Szociá-
lis Bizottság szervezésében, 2011. december 
1-jén és 2-án Münchenben megrendezett 
találkozó két fő témával foglalkozott: a fenn-
tartható városfejlesztéssel, illetve az idősödő 
népesség és a szociális védelem kérdésével.

A szociális védelemmel kapcsolatban 
Staffan Nilsson, az EGSZB elnöke és az 
uniós delegáció vezetője elégedettségének 
adott hangot, amiért „a G20-as csúcstalál-
kozóhoz kapcsolódóan a B20-ak (a G20-as 
országok üzleti szervezetei) és az L20-ak 
(a G20-országok szakszervezeti szövetsé-
gei) első ízben közös nyilatkozatot adtak ki 
a foglalkoztatásról, a szociális védelemről, 
a munkához kapcsolódó alapvető elvekről 
és jogokról, valamint a többoldalú kapcso-
latok következetességéről”. 

A demográfi ai kérdések kapcsán Bar-
bara Stamm, a Bajor Parlament elnöke arra 
biztatta a résztvevőket, hogy az alacsony 
születési arányszámokra és a növekvő vár-
ható élettartamra ne teherként, hanem 
a nemzedékek közötti szolidaritás erősíté-
sének lehetőségeként tekintsenek. Ursula 
Männle, a Bajor Parlament európai ügyek-
kel foglalkozó szakbizottságának elnöke sze-
rint mindkét kérdést nemzeti szinten kell 
kezelni, a szubszidiaritás elvével összhang-
ban. 

A fenntartható városokkal kapcsolatban 
az EGSZB elnöke emlékeztette a résztvevő-
ket, hogy a következő EU–Kína-csúcstalál-
kozó partnerséget kezdeményez a fenntart-
ható urbanizáció terén. A civil társadalomra 
vár a feladat, hogy hallatni tudja hangját 
a kerekasztal alkalmával fölvetett kérdések-
ben, hangsúlyozta Staff an Nilsson. (mvd)
 ●

Az euromediterrán térség szempont-
jából eleve sorsdöntő év tetőpont-
ját a térség civil szervezetei számára 
a november 16–18-án tartott kulcs-
fontosságú rendezvény jelentette. 
Az euromediterrán gszt-k és hasonló 
intézmények éves csúcstalálkozója 
2011-ben az arab tavasz óta az első 
olyan jelentős rendezvény volt, ame-
lyen a civil társadalom összes szeg-
mense képviseltette magát. Az EGSZB 
Staff an Nilsson elnök vezette delegá-
ciója Isztambulba utazott, hogy társ-
szervezőként részt vegyen az EGSZB 
partnereivel, a Törökországi Kamarák 
és Árutőzsdék Uniójával, valamint az 
EU–Törökország konzultatív vegyes 
bizottsággal közösen szervezett ren-
dezvényen. A  csúcstalálkozó kere-
tében folytatott mélyenszántó viták 

játszó társadalmi-foglalkoztatási szer-
vezetek között.

A legtöbb szakértő által történelmi 
jelentőségűnek kikiáltott évben csep-
pet sem meglepő, hogy szinte tapint-
ható, feszült várakozás övezte a talál-
kozót, amely két fő témát tárgyalt: 
„Politikai válasz a  térségben kiala-
kult új körülményekre”, melyen belül 
a  viták középpontjában a  térséggel 
kapcsolatos jövőbeli politika körvo-
nalazása állt, és „A megújult Unió 
a Mediterrán Térségért – a civil tár-
sadalom jelenlegi és jövőbeli szerepe”, 
amely az EGSZB egyik kiemelt mun-
katémája, és vitathatatlanul a térség-
beli politikaalkotók szemében is kivé-
tel nélkül kulcskérdéssé lépett elő.

A viták presztízsét olyan magas 
rangú felszólalók jelenléte emelte, 
mint Štefan Füle európai biztos 
és Cevdet Yılmaz török fejlesztési 
miniszter, akik a résztvevőkkel együtt 
ízelítőt adtak a jövőbe tekintő térség új 
prioritásaiból, melyek többek között: 
a demokrácia, valamint az alapvető 
emberi és szociális jogok megszilár-
dítása; a regionális gazdasági integrá-
ció; és a szociális fejlesztés. Nyilván-
való tehát, hogy sok a megoldandó 
kérdés, de mindenki bízik abban, hogy 
a civil társadalom az előttünk álló év 
során komoly áttörést ér el. (gh) ●

Bűncselekmények sértettjeinek jogai az EU-ban

Elegendő védelmet kapnak-e a külföldön elkövetett bűncselek-
mények sértettjei? Az EGSZB biztosítani kívánja, hogy a bűn-
cselekmények sértettjei állampolgárságuktól vagy tartózkodási 
országuktól függetlenül EU-szerte ugyanolyan minimumjogokat 
élvezhessenek. A sértettek jogairól szóló EGSZB-vélemény, melyet 
Walker Shaw (Munkaadók csoportja, Egyesült Királyság) dolgo-
zott ki, a meglévő nemzeti intézkedések megerősítését célzó euró-
pai bizottsági javaslatokat vizsgálja. Ezzel a jogalkotási csomag-
gal az EU hozzájárul majd ahhoz, hogy az elkövetők elfogása és 
megbüntetése mellett a bűncselekmények sértettjeinek szükségle-
tei is az igazságszolgáltatási rendszerek homlokterébe kerüljenek. 

Az EGSZB javasolja továbbá a sértett szerepének, illetve a sér-
tett családja vagy képviselője jogainak és elismerésének megerő-
sítését. Az EGSZB meggyőződése, hogy az Európai Bizottságnak 
– ahelyett, hogy meghatározna bizonyos „veszélyeztetett sértet-
teket”, és ezáltal egyfajta hierarchiát állítana fel a sértettek között 
– inkább azt kellene javasolnia, hogy a bűncselekmények vala-
mennyi sértettje jogosult legyen speciális támogató intézkedé-
sekre. (ail) ●

A tachográfok beváltak, de még tovább javíthatók

Bár a vezetési időket mérő tachográfok már régóta üzemben van-
nak, javítva a közúti biztonságot, a munkafeltételeket és egyenlő 
esélyeket biztosítva az európai szállítóvállalatoknak, tovább is 
lehetne javítani őket, véli az EGSZB. A  Jan Simons (Munka-
adók csoportja, Hollandia) vezetésével kidolgozott vélemény-
ben az EGSZB azt állítja, hogy ellenőrzési célból jobban élni kel-
lene a tachográfok esetében a távoli kommunikáció lehetőségé-
vel, visszaszorítva ezzel a közúti ellenőrzések okozta kényelmet-
lenségeket.

Az EGSZB arra is felhívta a fi gyelmet, hogy több kutatást kel-
lene végezni az európai műholdas kommunikáció terén, ami meg-
nyithatja az utat az adatok olcsóbb, könnyebb és megbízhatóbb 
rögzítése felé. 

Javasolta emellett, hogy a járművekre szereljenek fel a túlter-
helést jelző súlyérzékelőket is, és hogy a menetíró készülékeket 
tegyék képessé az egyes utak kezdő- és végpontjának rögzítésére. 
Ez elősegítené, hogy a tagállamok a teljes liberalizálásig nyomon 
követhessék a kabotázsforgalmat. (mb) 

Felülvizsgált kereskedelempolitika: az Európa 
2020 stratégia megvalósításának hasznos eszköze

Az Európai Bizottság felkérésére készített REX/331. sz. vélemény 
(előadó: Evelyne Pichenot, a III. Csoport francia tagja) megjegyzi, 
hogy a felülvizsgált kereskedelempolitikára irányuló javaslat hasz-
nos magyarázatokkal szolgál az Európa 2020 stratégiához kap-
csolódó kereskedelmi prioritásokra vonatkozóan. A cél különö-
sen annak biztosítása, hogy a kereskedelem az Európa 2020 stra-
tégiához kívülről kapcsolódó területként hozzájáruljon a tartós 
növekedéshez és a szociális piacgazdaság fenntarthatóságához. 

A vélemény azonban azt is kéri, hogy biztosítsanak kiemelt 
fi gyelmet a fejlesztési együttműködés témájának, a globális szo-
lidaritásnak és a millenniumi fejlesztési célokról szóló vitának, 

fi gyelembe véve az EU-nak a világ környezetbarát gazdaságában 
játszott vezető szerepét. 

A Dél-Koreával nemrégiben megkötött szabadkereskedelmi 
megállapodást példaként említve az EGSZB kiemeli, hogy a civil 
társadalom egyre fontosabb szerepet tölt be az EU kereskedelmi 
megállapodásainak végrehajtásában és nyomon követésében, külö-
nös tekintettel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekre. 
Ugyanígy a vélemény szerint az EGSZB elő tudná mozdítani az 
egyes partnerországokban a civil társadalommal való együttmű-
ködést, és ezzel erősítené mindegyik fél bizalmát. (mvd) ●

Az első európai szemeszter értékelése: több 
kötelezettségvállalás szükséges a nemzeti 
kormányok részéről

Az EUR/002. sz. vélemény (előadó: Michael Smyth, Egyesült 
Királyság, III. Csoport) az első európai szemesztert, az EU és a tag-
államok közötti gazdaságpolitikai koordináció javítását célzó új 
kormányzási módszert értékeli. A legfőbb probléma az, hogy a tag-
államok által nemzeti reformprogramjaikban vállalt kötelezett-
ségek nem elegendőek az EU 2020 stratégia céljainak eléréshez, 
amint ez a 2012-es éves növekedési jelentésből kiderül. Joost van 
Iersel, az Európa 2020 irányítóbizottság elnöke, aki a plenáris ülé-
sen röviden ismertette a véleményt, rámutatott: a stratégia sikere 
leginkább a tagállamoktól függ, amelyeknek odahaza valóra kell 
váltaniuk nyilatkozataikat és terveiket. Mivel a reformok legtöbb-
jét nemzeti szinten kell végrehajtani, létfontosságú, hogy a szerve-
zett civil társadalom fi gyelemmel kövesse a nemzeti kormányok 
intézkedéseit. Az egyhangúlag elfogadott EGSZB-vélemény hang-
súlyozza az oktatás fontos szerepét is, amely az innováció, a tech-
nikai fejlődés és a vállalkozói szellem megvalósításának egyetlen 
útját jelenti. (mvd) ●

A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN

azt célozták, hogy a 2012-ben születő 
uniós politikák jobban figyelembe 
vegyék az euromediterrán térség civil 
társadalmának igényeit. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
a résztvevők az idén is a térségbeli gaz-
dasági és szociális tanácsok, munka-
adói és munkavállalói szervezetek és 
egyéb gazdasági és társadalmi érdek-
csoportok képviselőiből kerültek ki, 
bár a szervezők sok új arcot üdvözöl-
hettek. Az idén először a csúcstalálko-
zón nem kormányzati szervezetek kép-
viselői is jelen voltak. Az ő részvételük 
célja az volt, hogy erősítsék a szálakat 
a térségben kialakuló új, dinamikus 
nem kormányzati szektor és az érin-
tett országok gazdasági és politikai fej-
lődésében változatlanul kulcsszerepet 

Balról jobbra: Dimitris Dimitriadis, az EGSZB Euromed nyomonkövetési bizottságának elnöke, 
Staff an Nilsson, az EGSZB elnöke, Cevdet Yılmaz, Törökország fejlesztési minisztere, 
Rifat Hisarciklioğlu, a Törökországi Kamarák és Árutőzsdék Uniójának (TOBB) elnöke
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Az EGSZB info évente kilenc alkalommal jelenik meg, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából.

Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál. 

A kiadvány továbbá PDF-formátumban 22 nyelven elérhető az EGSZB honlapján: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Az EGSZB info nem nyújt hivatalos tájékoztatást az EGSZB eljárásairól. Erre vonatkozó információk az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában vagy a bizottság egyéb kiadványaiban találhatók. 

A benne levő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való megnevezésével 
– engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).

Példányszám: 15 500 

A következő szám 2012 februárjában jelenik meg. 

Az Európai Integrációs 
Fórum hatodik ülése 

A bevándorlók integrációjával foglal-
kozó európai és nemzetközi szerve-
zetek több mint 90 képviselője talál-
kozott hatodik alkalommal novem-
ber 9–10-én az EGSZB épületében az 
Európai Bizottság és az EGSZB közös 
szervezésében, évente kétszer megren-
dezésre kerülő Európai Integrációs 
Fórumon. A  fórumon szintén részt 
vettek az érintett nemzeti minisztéri-
umok képviselői, valamint az EGSZB 
„Bevándorlás és integráció” állandó 
tanulmányozócsoportjának (IMI) 21 
tagja.

A Fórum jellegzetessége az, hogy 
az európai biztos, valamint a  többi 
VIP meghívott nem megy el beszé-
dének megtartása után, hanem pár-
beszédet kezdeményez a résztvevők-

kel (akik gyakran maguk is bevándor-
lók), és meghallgatja álláspontjukat és 
problémáikat. A résztvevők úgy is érté-
kelik a fórumot, mint a kapcsolatépítés 
és az eszmecsere európai színterét, egy 
olyan helyet, ahol a szlovákiai afgánok, 
a görögországi fülöp-szigetekiek, vagy 
az írországi szenegáliak találkozhatnak, 
és megvitathatják közös nehézségeiket.

Az ülés eredeti mottója –  A 
származási országok szerepe az 
integrációs folyamatban –  arra sar-
kallta a  résztvevőket, hogy „külső” 
nézőpontból szemléljék az integrá-
ciót. A kerekasztalok során elemezték 
az indulás előtti integrációs intézkedé-
sek lehetőségeit és kihívásait, beleértve 
a leendő bevándorlóknak tartott előké-
szítő kurzusokat és a számukra nyúj-

tott tájékoztatást; megvizsgálták, hogy 
a diaszpórák hogyan képezhetnek hidat 
a fejlődő gazdaságok felé; megvitatták 
továbbá a körkörös migráció előnyeit 
és hátrányait. Ezek a kérdések a 2011 
júliusában elfogadott európai integrá-
ciós menetrend részét képezik, amely 
utat nyit e  politikai terület további 
fejlődése előtt. A menetrendben sze-
replő EGSZB-vélemény, amelyet 
a „Bevándorlás és integráció” állandó 
tanulmányozócsoport dolgoz ki, kora 
tavasszal kerül elfogadásra. 

A fórum 2012 májusában találko-
zik újra, és a bevándorlók integráció-
jának gazdasági aspektusait vizsgálja 
majd. (bw) ●

RÖVID HÍREK

Laure Batut-t kitüntették a francia Becsületrenddel

Laure Batut-t (Franciaország), aki 2004 óta az EGSZB tagja, idén november 14-én 
a francia Becsületrend lovagjává avatták. A nemzet szolgálatában tanúsított „nagy 
érdemeiért” odaítélt kitüntetést Párizsban Michel Charasse, volt miniszter és szená-
tor, a francia Alkotmánytanács tagja nyújtotta át számára. Laure Batut az EGSZB-n 
belül a Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO) (Általános 
Munkaszövetség – munkásszekció) képviselőjeként a II. Csoport (SOC/TEN) qua-
estora és tagja. (mvd)  ●

Henri Malosse a gazdasági innovációról

A 2011. november 9–11-én Lyonban tartott éves Journées de l’Economie („Gazda-
sági Napok”) rendezvényen több mint kétezren vettek részt politikai, gazdasági és 
üzleti körökből, köztük Laurence Parisot, a MEDEF francia munkaadói szervezet 
elnöke, valamint François Baroin francia gazdasági, pénzügyi és ipari miniszter. 
Az előadók közt volt Henri Malosse, az EGSZB munkaadói csoportjának elnöke 
is, aki a nagy és a kisvállalkozások közötti kapcsolatokról szólva hangsúlyozta: „El 
kell távolodnunk az alvállalkozói jellegű kapcsolatoktól és a függőségtől, és a bizal-
mon és partnerségen alapuló kapcsolatokra kell törekednünk. Erre a legjobb kere-
tet a klaszterek biztosítják, amelyek elősegíthetik az innovációt, a kutatást és a fej-
lődést. Olyan európai ökoszisztémamodellt kell kialakítanunk, amely lehetővé teszi, 
hogy versenyképesebbek lehessünk, és megőrizhessük a munkahelyek túlnyomó 
részét Európában.” (mm) ●

Hamarosan az EGSZB-nél 
Az EGSZB és „A mi Európánk” agytröszt összehívja a döntéshozókat és a civil társadalom 
képviselőit, hogy előmozdítsák a közös energiapolitika ügyét 

A Pierre-Jean Coulon (Franciaország/II. Csoport) által készített és az EGSZB 2012. januári plenáris ülésén tárgyalandó, „A civil 
társadalom bevonása a jövőbeli európai energiaközösség kialakításába” című saját kezdeményezésű vélemény konkrét, részle-
tes javaslatot tesz arra, hogy milyennek kellene lennie az integráltabb és szolidárisabb európai energiapolitikának. 

Az ezt célzó, új lendületet nyert tevékenység első lépése „Az Európai Unió az európai energiaközösség felé vezető úton” 
című konferencia, amelyet az EGSZB és „A mi Európánk” agytröszt rendez 2012. január 31-én, Jacques Delors támogatásával. 
A rendezvény foglalkozni fog az uniós energiapolitika előtt álló, alábbi fő kihívásokkal: a belső piac kiteljesítése, az energiael-
látás biztossá tétele és a szén-dioxid-mentes energetikai rendszerekre történő átállás még 2050 előtt. 

Az eseményen Jacques Delors, az európai energiaközösség tervének kezdeményezője mellett magas szintű politikai veze-
tők és civil társadalmi képviselők vitatják majd meg a valódi, EU-szintű energetikai integráció megvalósításának operatív lépé-
seit. A feladat az, hogy jobban összehangoljuk a tagállamok, az Európai Unió és a szolgáltatók fellépését, és fi gyelembe vegyük 
az európai polgárok energiával összefüggő, jelentős elvárásait, különösen az ellátás megszakadása elleni fokozott védelemre, 
a korlátok között tartott és megfi zethető árak biztosítására, valamint a nagyobb szolidaritásra vonatkozóan. (ac) ●

Cecilia Malmström uniós biztos, Fargues professzor, a moderátor és a kerekasztal előadói: A. Xuseyn, T. Baghajati és J. Bains.

Laure Batut, az EGSZB tagja

Henri Malosse, EESC member
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