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BEVEZETŐ Nagyobb európaiságot az energia 
területén isTisztelt Olvasók! 

2011 végén állam- és kormányfőink – az Egyesült 

Királyság kivételével – ismét tanúbizonyságot tet-

tek szolidaritásukról és az euróba vetett bizalmuk-

ról, amikor az Európai Tanács decemberi ülésén 

hozzájárultak ahhoz, hogy tárgyalásokat folytas-

sanak a Szerződés módosításáról az EU gazdasági 

irányításának megerősítése érdekében. Bár lehet, 

hogy Európa még nem került ki a szorult helyzet-

ből, de gazdasági és monetáris uniónk végre szilárdabb alapokra kerül. Ez az elő-

relépés politikai vezetőink azon felismerésének – és a vele járó felelősségérzet-

nek – köszönhető, hogy a válságból csupán együttes fellépéssel tudunk kilábalni. 

Az uniós vezetők kellő lendületet nyertek ahhoz, hogy előrelépjenek az EU 

nagyobb gazdasági és költségvetési integrációjának megvalósítása felé. Azon szak-

politikák köre, amelyek számára előnyös lenne e koordináció, ugyanakkor sokkal 

bővebb. Ennek kapcsán utalok a Jean-Claude Trichet által a Les Echos-ban decem-

ber 28-án tett észrevételekre, amelyek szerint: „Napjainkban ugyanannyi okunk van 

egy „egyre integráltabb unióért” harcolni Európában, mint 1945-ben, és ezen okok 

a jövővel függenek össze, semmi mással”. Minden ebbe az irányba mutat: a világ új 

geopolitikai térképe, a globális gazdasági táj, adózási kérdések, bolygónk védelmé-

nek szükségessége, valamint a növekedés, az innováció és a versenyképesség kívá-

nalma, amelyeknek ugyanakkor elő kell segíteniük a szociális jogok megőrzését, és 

méltó életkörülményeket kell biztosítaniuk mindenki számára.

Csak polgárainak támogatásával alakulhat ki, és élvezheti a hosszú távú műkö-

déshez megkívánt legitimitást ez az új Európa. Ezért igyekszik az EGSZB előmoz-

dítani egy még szélesebb körű nyilvános vita kibontakozását szerte az Unióban. Az 

európai energiaközösségről január 31-én tartott konferencia jól illusztrálta kettős 

célunkat, amely egyrészt abból áll, hogy az EU-t ösztökéljük az energiaellátáséhoz 

hasonló aktuális kihívások közös válaszának megtalálására, másrészt pedig abból, 

hogy bevonjuk a civil társadalmat a vitába annak érdekében, hogy az integrációs 

folyamatnak új lendületet és demokratikus legitimitást adjunk.

Európa egysége fenn kell, hogy maradjon, ha az a célja, hogy befolyásolja a nem-

zetközi éghajlat-politikai tárgyalásokat. A február 7–8-i „Vállalj felelősséget, válj 

fenntarthatóvá!” c. konferencia jelentős fórumot nyújtott az elgondolások megosz-

tására, következtetései pedig alapul fognak szolgálni az Európai Tanács márciusi 

üléséhez, amelynek feladata az EU álláspontjának kidolgozása lesz az ENSZ fenn-

tartható fejlődésről tartandó „Rio+20” c. konferenciájára.

E területeken – mint ahogy annyi máson is – az EU csupán nyerhet azzal, ha 

egy hangon szólal meg. Ahogyan arra gyakran emlékeztetek: ne felejtsük el, hogy 

Európa nem a probléma, hanem a megoldás!

Staff an Nilsson

elnök
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„Az energia területén Európa idáig 
cserbenhagyta polgárait” –  mondta 
Anna Maria Darmanin, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság alel-
nöke, amikor január 31-én megnyi-
totta „Az Európai Unió elmozdu-
lása egy európai energiaközösség felé” 
elnevezéssel tartott konferenciát. Egy 
közelmúltban végzett felmérés tanú-
sága szerint az európaiak többsége 
nagyobb biztonságban érezné magát, 
ha az EU-ban nagyobb mértékű lenne 
az energiaügyi koordináció (60%), 
illetve ha az ellátás zavara esetén 
nagyobb lenne a tagállamok közötti 
szolidaritás (79%). 

A fenti egyértelmű elvárások elle-
nére Európa sajnos gyászos lemara-
dásban van az elektromos áram és 
a  gáz belső piacának teljes kiépíté-
sében. „Egyértelműen bebizonyoso-
dott, hogy a nemzeti energiapolitikák-
nak megvannak a maguk korlátai, de 
mégsem született meg a közös euró-
pai energiapolitika, amely orvosolni 
tudná ezeket a  korlátokat” –  jelen-
tette ki Jacques Delors a konferenciá-
nak küldött írásos nyilatkozatban. Az 
Európai Bizottság korábbi elnöke volt 
az első, aki annak idején felvetette egy 
európai energiaközösség létrehozásá-
nak az ötletét azzal a céllal, hogy fel-
gyorsuljon a tényleges európai ener-
giapiac létrejötte. „Túl kell lépnünk 
a piac szétaprózódottságán, és 2014-re 
már működnie kell a belső piacnak. Ez 
2020-ra 0,8%-kal növelné az EU GDP-
jét” – jelentette ki Günther Oettinger, 
energiaügyekért felelős uniós biztos.   

A dolgok jelenlegi siralmas állása 
miatt óriási feladatról van szó. Ahogy 
Pierre-Jean Coulon, az európai ener-

giaközösségről szóló, nemrégiben 
elkészült EGSZB-vélemény előadója 
kifejtette, jelenleg az elektromos áram 
mindössze 10%-a kerül át az egyik 
országból egy másikba, a fogyasztók 
nem választhatnak külföldi szolgálta-
tót, egyre nagyobb az energiaszegény-
ség, a hálózatok tervezése továbbra is 
többnyire nemzeti kézben van, az EU 
pedig nem egységes szereplőként tár-
gyal a beszállító országokkal. 

Az EGSZB véleménye egy európai 
energiaközösség létrehozását szor-
galmazza. Ennek egyik kulcseleme 
az lenne, hogy regionális energia-
blokkokat hoznának létre, amelye-
ken belül az egyes országok és a rend-
szer üzemeltetői összehangolhatnák az 
energiamixszel és a hálózatfejlesztéssel 
kapcsolatos főbb döntéseiket. Pierre-
Jean Coulon szerint ez nagyban ked-
vezne a méretgazdaságosságnak, illetve 
az új energiaforrásokkal kapcsolatos 
ipari fejlesztéseknek. „Fokozatosan 
integrálódnának a mind ez idáig elkü-
lönült piacok, és egymáshoz igazodná-
nak az árak is” – vélekedik.  

A konferencia számos résztvevője 
közös megközelítést szorgalmazott az 
energiatermelés, -szállítás és -fogyasz-
tás terén, és leszögezte, hogy a saját 
utat járó tagállamok végfelhasználói 
súlyos következményekkel számol-
hatnak, elsősorban áremelkedésekkel 
és ingadozásokkal az energiatermelés 
és -fogyasztás terén. Néhányan nagyon 
ellenezték, hogy a szennyezőbb ener-
giaforrások javára túl korán kivezessék 
a piacról a nukleáris energiát, mivel ez 
veszélybe sodorhatja az EU energeti-
kai és éghajlati célkitűzéseinek a meg-
valósulását.

Martin Schulz, az Európai Parla-
ment elnöke azt emelte ki, hogy a pro-
jekt zökkenőmentesebbé teszi az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású tár-
sadalom felé vezető utat, elősegítve 
az új munkahelyek megteremtését és 
a nagyobb növekedést.

Több alkalommal is felmerült, hogy 
összehangolt intézkedésekre van szük-
ség a jövőbeli energetikai átállás opti-
malizálására, mind környezeti, mind 
pedig társadalmi és ipari szempont-
ból. Az energiapolitikának tökélete-
sen illeszkednie kell az éghajlat-poli-
tikához, és fi gyelembe kell vennie az 
energia végfelhasználóinak szempont-
jait is. A konferencián elismerték, hogy 
többet kell még tenni ahhoz, hogy az 
energiapolitika valóban inkluzív legyen 
egyrészt az energia megfi zethetőségé-
nek értelmében, másrészt pedig abból 
a szempontból, hogy a civil társadal-
mat is bevonják az energiával kapcso-
latos jelentősebb döntésekbe.

A konferenciát követő közös nyilat-
kozatban, amelyet várhatóan Staff an 
Nilsson és Jacques Delors ír majd alá, 
az uniós energiapolitika integrációjá-
nak irányába mutató gyors és operatív 
lépéseket tartanak szükségesnek.

Az EGSZB és a Jacques Delors által 
alapított „Notre Europe” páneurópai 
agytröszt által közösen szervezett sike-
res konferencián több mint kétszázan 
vettek részt. (mb) ●

Balról jobbra: Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, Anna Maria Darmanin, az EGSZB alelnöke 
és Günther Oettinger uniós energiaügyi biztos
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A januári plenáris ülés volt az első az 
Unió dán elnöksége alatt. Az ülésen 
Nicolai Wammen, Dánia európai ügye-
kért felelős minisztere ismertette kor-
mányának a következő 6 hónapra szóló 
prioritásait.

Összességében a dán program vezér-
fonala a gazdasági és szociális válság 
leküzdése, azonban a válság politikai 
következményeit is meg kell gátolni 
– pontosította a miniszter. A dán elnök-
ség ezért az Unió egységének a megőr-
zésén is fáradozni fog, amelynek egy 
„27-tagú családot”, nem pedig egy „10 
vagy 17 tagból álló klubot” kell össze-
fognia.

A dán elnökség prioritásai a felelős-
ségteljes, dinamikus, zöld és biztonsá-
gos Európa köré csoportosulnak.

A felelősségteljes Európa jól kezeli 
pénzügyeit, mind nemzeti, mind pedig 
közösségi szinten. Ehhez szükség lenne 
arra, hogy végrehajtsák és tisztelet-
ben tartsák az új gazdasági irányításra 
vonatkozó szakpolitikát, amely a nem-
zeti költségvetési és gazdasági politikák 
nagyobb koordinációját és felügyeletét 
írja elő. A 2014–2020-ra szóló, 2012 

végéig megvitatandó költségvetéssel 
kapcsolatban 

Dánia azt szeretné, ha az össze-
kapcsolná a  „pénzügyi felelősséget” 
a „növekedés generációjával”. 

A dinamikus Európa a dán elnök-
ség számára a belső piac modernizáci-
óját jelenti, és fennállásának 20. évfor-
dulója alkalmából gondoskodni kellene 
a  befektetések nagyobb vonzerejéről 
a tőke számára, a közbeszerzésekre alkal-
mazandó szabályok nagyobb rugalmas-
ságáról, a fogyasztók számára nagyobb 
biztonság garantálásáról, valamint a vál-
lalkozások számára könnyebben hozzá-
férhető szabadalmi rendszerről.

Továbbá a  fenntartható gazdaság 
irányába történő átmenetet gyorsabb 
ütemben kell megvalósítani, egyéb-
ként félő, hogy a szaktudás és a mun-
kahelyek más országokba települnek 
–  véli a  miniszter. Európa zöldebbé 
tétele nem csupán a növekedési poli-
tikák révén valósítható meg, hanem 
az energiaügyi, a mezőgazdasági vagy 
a halászati politikák révén is, mindezek 
pedig kiemelt helyet foglalnak el a dán 
elnökség napirendjében. 

Végül a schengeni együttműködés 
megerősítése és az európai menekült-
ügyi rendszer létrehozása is prioritássá 
váltak akkor, amikor az „arab tavasz” 
a menekültek befogadására szólít fel, és 
a kérelmek megfelelő feldolgozására. Az 
uniós bővítést illetően meg fogják vizs-
gálni Törökország, Izland, Szerbia és 
Montenegró ügyét az érdemeken ala-
puló megközelítés alkalmazásával.

A Lisszaboni Szerződés óta kialakí-
tott intézményi rendszer a soros elnök-
ségtől azt várja, hogy a „tisztességes köz-
vetítő” szerepét játssza, amelynek a dán 
kormány eleget kíván tenni.

Staffan Nilsson elnök üdvözölte, 
hogy a dán elnökség „új vitaminadag-
gal” látja majd el az EGSZB-t. Nikolaï 
Wammen kijelentette, hogy a dán elnök-
ség az EGSZB-t nemcsak, hogy befolyá-
sos partnernek tartja, hanem egyik leg-
fontosabb partnerének is. A három cso-
portelnök szintén kifejezte, hogy számít 
a dán elnökségre abban, hogy Európát 
újra a megfelelő útra terelje. Dánia és az 
EGSZB a szilárd partnerségre építve szo-
rosan együtt fog működni annak érdeké-
ben, hogy az Uniót kivezessék a válság-
ból. (mvd) ●

Balról jobbra: Staff an Nilsson EGSZB-elnök és Nicolai Wammen, Dánia európai ügyekért felelős minisztere

A civil társadalom kész együttműködni az unió 
dán elnökségével

A gazdasági válság súlyos következmé-
nyekkel járt a munkaerőpiacra nézve. 
Több ezer vállalkozás hagyta el az üzlet-
ágat, a munkanélküliség továbbra is 
magas szinten van, a keresetek csökken-
nek, a társadalombiztosításokban költ-
ségvetési megszorításokat vezetnek be, 
valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés növekedőben vannak. 

A válság sikeres leküzdéséhez jól 
képzett, fiatal generációra van szük-
ség, amely képes tudatos döntéseket 
hozni. A  tagállamoknak ezért külö-
nösen nagy fi gyelmet kellene fordíta-
niuk az oktatásba és a szakképzésbe való 
közberuházásokra, ugyanis azok alap-
vető emberi jogok és közjavak. Az okta-
tásba való beruházás hozzájárulhat az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 

eléréséhez a foglalkoztatási arányokat 
(a 20–65 évesek 75%-ának munkahely-
lyel kell rendelkeznie 2020-ra) és a tár-
sadalmi befogadást (20 millió személyt 
kell kiemelni a szegénységből) illetően.

Az oktatási kérdések kiterjednek 
valamennyi életszakaszra, az iskolás-
kor előtti kortól egészen a felsőokta-

tásig és a felnőttképzésig, különböző 
– formális, nem formális és informális 
– oktatási keretekben. A SOC szekció 
ennek tudatában szervezte meg január 
24-én A gazdasági válság, az oktatás 
és a munkaerőpiac című konferenciát 
azzal a céllal, hogy jobb lehetőségeket 
találjon a fi atalok munkaerőpiaci beil-
leszkedéséhez, az egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos kihívások meg-
válaszolásához, valamint az idősebb 
munkavállalók képességeinek fejlesz-
téséhez.

A konferencián szép számmal vettek 
részt döntéshozók, köztük Androulla 
Vassiliou, az Európai Bizottság oktatás-
ügyért, kultúráért, többnyelvűségért és 
ifj úságpolitikáért felelős tagja, Christine 
Antorini, Dánia gyermekügyi és okta-

tási minisztere, valamint az Európai 
Parlament tagjai. A vitához hozzájárul-
tak még az OECD képviselői, az Euró-
pai Diákok Fórumának, az Európai Ifj ú-
sági Fórumnak, az Európai Szakszerve-
zetek Szövetsége oktatási bizottságának 
képviselői, valamint számos más sze-
replő. (mvd) ●

Az oktatásba való befektetés 
elengedhetetlen az Unió 
válságból való kilábalásához

A dán „dizájn” alkalmazása Európában

Az elkövetkező fél év nem lesz köny-
nyű az Európai Unió számára. „Európa 
talán legsúlyosabb gazdasági, társa-
dalmi, politikai és intézményi válsá-
gának kellős közepén elengedhetetlen, 

hogy Dánia erős vezető legyen” – hang-
súlyozta Staffan Nilsson, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke. 
Az EGSZB vállalta, hogy – egész Európa 
civil társadalmát aktívan bevonva – az 
elnökséggel együtt munkálkodik majd 
a környezeti, gazdasági és társadalmi 
fejlődés előmozdításán.

A párbeszéd és a részvétel előmoz-
dítása, valamint a helyi lakosság bevo-
násának erősítése az EGSZB küldeté-
sének kulcselemei. Bizottságunk tagjai 
hazájukban fontos szerepet játszanak 
az uniós politikák megismertetésében, 
illetve abban, hogy meghallgassák, mi 
érdekli az embereket és mire van szük-
ségük, és a brüsszeli vitákban ezeket az 
információkat szem előtt tartva vegye-
nek részt. A válság csak akkor küzdhető 
le sikeresen, és a fenntartható foglalkoz-
tatás és növekedés csak akkor érhető el, 
ha az egész társadalom elkötelezettséget 

érez, és valamennyi érintett teljes fele-
lősséget vállal e célokkal kapcsolatban. 

Bár a válság leküzdése rövid távú 
intézkedéseket igényel, nem feledkez-
hetünk meg arról a távlati célról sem, 
hogy az európaiak következő nemze-
dékeinek jóléte számára ideális feltéte-
leket teremtsünk.

Ezt szem előtt tartva az EGSZB 
továbbra is kiemelten kezeli a fenntart-
hatóságot, és elkötelezetten azon dol-
gozik, hogy az minden szakpolitikában 
érvényesüljön. Az EU 2020 stratégiában 
célul kitűzött intelligens, fenntartható 
és befogadó jellegű növekedés megvaló-
sítása is már szerepel az EGSZB priori-
tásai között, erről elsősorban az Európa 
2020 irányítóbizottság gondoskodik. 

Az EGSZB a fogyasztóvédelem terén 
meglévő különleges szakértelméről 

bizonyságot téve az idén márciusban 
Koppenhágában tartja meg az évente 
megrendezett Fogyasztók Európai Nap-
ját. „A fogyasztói bizalom elengedhetet-
len az egységes piac felpezsdítéséhez” 
– hangsúlyozta Benedicte Federspiel 
EGSZB-tag, a Dán Fogyasztói Tanács 
képviseletében. 

Az EGSZB jelenleg dolgozza ki az 
ENSZ fenntartható fejlődésről szóló, 
2012. júniusban tartandó Rio+20 
konferenciájához intézett üzenetét 
és hozzájárulását. Az EGSZB kere-
tében működő fenntartható fejlődés 
megfigyelőközpontja kézbe vette egy 
széles körű nyilvános konzultáció koor-
dinálását, 2012 februárjában pedig az 
EGSZB az Európai Bizottsággal közö-
sen konferenciát szervez a párbeszéd 
ösztönzése, a tapasztalatcsere, a bevált 
gyakorlatok felkutatása és a  teendők 
megvitatása céljából, valamint hogy 

javaslatokat tegyenek a döntéshozók-
nak többek közt a környezetbarát gaz-
daság, a fogyasztás, a kormányzás és 
a szegénység felszámolása témájában.

Az elkövetkező hónapokban nem 
feledkezhetünk meg a  válság szoci-
ális hatásairól. „Európa legégetőbb 
problémája a munkanélküliség, amely 
nem utolsósorban a fi atalokat sújtja” 
–  mondta Marie-Louise Knuppert, 
aki az EGSZB-ben a Dán Szakszerve-
zetek Szövetségét képviseli. Knuppert 
új javaslatokat vár arra, hogy hogyan 
lehetne segíteni a  fiatalokat az elhe-
lyezkedésben. Az EGSZB-t különösen 
érdeklik az európai fiatalok – a jövő 
döntéshozói – nézetei és tapasztalatai, 
és 2012 áprilisában Brüsszelben har-
madik alkalommal is sort kerít a „Your 
Europe, Your Say!” elnevezésű ifj úsági 
plenáris ülésre. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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Az EGSZB részt vett a berlini 
Nemzetközi Zöld Héten

Újra virágoznak majd 
a cseresznyefák

Staffan Nilsson EGSZB-elnök és 
a  „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és 
környezetvédelem” (NAT) szekció aktí-
van részt vett a 2012. január 19–21-én 
megrendezett berlini Nemzetközi Zöld 
Hét első pár napján.

A  N e m z e t k ö z i  Z ö l d  H é t 
(Internationale Grüne Woche) a világ 
legnagyobb élelmiszer-ipari, mezőgaz-
dasági és kertészeti vására. A rendez-
vényen kereskedelmi és nem kereske-
delmi kiállítók vesznek részt, témája 
pedig évente változik. A Nemzetközi 
Zöld Hét kulcsfontosságú politikai ese-
ményén, az Élelmiszer- és Agrárgazda-
sági Világfórumon a világ számos részé-
ről érkezett magas rangú politikusok, az 
ipar képviselői, fejlesztési együttműkö-
dési szakértők, valamint a tudományos 
közösség és a civil társadalom képvise-

Az EGSZB NAT szekciójának ülé-
sére január 20-án került sor a Nemzet-
közi Zöld Hét központjában, amely-
nek keretében „A KAP jövője 2020-ig: 
Az új KPSZ növeli-e a termelők szere-
pét?” címmel tartottak nyilvános meg-
hallgatást. A meghallgatás következ-
tetéseit beépítik majd „A KAP jövője 
2020-ig” című EGSZB-véleménybe, 
amelynek elfogadása 2012. március-
ban várható. (fda) ●

További információ az alábbi linken 
keresztül érhető el:

Nemzetközi Zöld Hét: http://www.
gruenewoche.de/en/

Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világ-
fórum: http://www.gff a-berlin.de/en

Az EU béketeremtő szerepe 

A REX/326. számú vélemény (elő-
adó: Jane Morrice, UK, III. csoport) 
felméri az EU-nak a béketeremtés-
ben betöltött szerepét, és irányvona-
lakat javasol az ezen a területen alkal-
mazandó legjobb gyakorlatokra és 
jövőbeli politikákra, külön kiemelve, 
hogy fokozni kell a civil társadalom 

szerepét. Az EU-n belül az Európai Külügyi Szolgálat létrejötte ideá-
lis alkalmat kínál a koherencia javítására és a globális konfl iktusren-
dezésre szolgáló integrált rendszer kidolgozására. Az EU, mint a világ 
legsikeresebb politikai integrációs modellje, holisztikus megközelí-
tés alkalmazásával egy lépéssel messzebbre juthat béketeremtő kül-
detésében. A gyakorlatban ezt a stratégiát polgári, honvédelmi, dip-
lomáciai, humanitárius, fejlesztési, kereskedelmi és befektetési intéz-
kedések egyidejű alkalmazásával lehetne végrehajtani. Ennek az új, 
összehangolt megközelítésnek köszönhetően a civil társadalmi szer-
vezetek döntő szerepet kapnának minden béketeremtő stratégia ered-
ményességének és hosszú távú fenntarthatóságának biztosításában. 
Ezzel kapcsolatban konkrét javaslatok születtek: olyan adatbázist kel-
lene létrehozni, amely tartalmazza a bírói testületeknél, a rendőrség-
nél, a nem kormányzati szervezeteknél, mediátorként stb. dolgozók 
közül az európai béketeremtés területén jártas szakembereket; vala-
mint munkacsoportot kellene kialakítani, amelyet többek közt az 
Európai Parlament, az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága, és ter-
mészetesen az EGSZB képviselői alkotnának. (asp) ●

GMO-k az EU-ban

Az EGSZB-nek a GMO-k EU-beli helyzetével kapcsolatos álláspontját 
a tagok többsége támogatta a januári plenáris ülésen, ahol azt az elő-
adó, Martin Siecker (Munkavállalók csoportja, Hollandia) ismertette. 
A GMO-kra vonatkozó hatályos uniós jogi keret módosítása jelenleg 
zajlik, ezért az EGSZB a közeljövőben gyakrabban ad majd hangot 
nézeteinek a GMO-król szóló politikával és jogszabályokkal kapcso-
latban. E jövőbeli vita előkészítéseként és irányvonalainak meghatá-
rozásaként ez a vélemény nagy vonalakban bemutatja a GMO-kkal 

kapcsolatos aktuális helyzetet 
és kérdéseket, valamint a rájuk 
vonatkozó uniós szabályozást. 
Különféle etikai, környezeti, 
technológiai, (társadalmi-) 
gazdasági, jogi és politikai kér-
dések merülnek fel, amelyek 
mindegyikét szélesebb társa-

dalmi kontextusban kell mérlegelni. A vélemény célja, hogy ütem-
tervet nyújtson e fontos kérdések kiegyensúlyozott és megfelelő poli-
tikai vitájához. (ail) ●

Energiapolitika: még több Európát, legyen szíves!

Az EGSZB saját kezdeményezésű véleményében továbbviszi az Euró-
pai Bizottság egykori elnökének, Jacques Delors-nak azt az elképzelé-
sét, hogy jöjjön létre egy európai energiaközösség, amelynek segítségé-
vel új lendületet kaphatna az EU belső energiapiacának megvalósítása. 

A vélemény rámutat az energiatermelés, -szállítás és -fogyasz-
tás kapcsán alkalmazandó egységes megközelítés jelentőségére, és 
kijelenti, hogy a tagállamoknak „felelős módon” kell fellépniük ezen 
a területen. Az EGSZB hangot ad az energiaügyi döntések egyol-
dalú meghozatala miatt érzett csalódottságának is, azzal érvelve, hogy 
a szolidaritás és a hatékonyság szellemében az ilyen döntéseket „uniós 
szinten össze kell hangolni”. 

Az európai energiaközösség megvalósítása irányában teendő első 
lépésként az EGSZB támogatja a regionális energiablokkok kialakí-
tásának elképzelését, amelyeken belül az országok és a szolgáltatók 
összehangolnák az energiaszerkezet és a hálózatfejlesztés tárgyában 
hozandó legfontosabb döntéseiket. Ez jelentős méretgazdaságossági 
előnyökkel járna, és az eddig elkülönülő piacok fokozatos integráció-
ját és így az árak kiegyenlítődését eredményezné – jelenti ki az EGSZB. 

Az EGSZB támogatja Jacques Delors-nak azt az elképzelését is, 
amely szerint létre kell hozni egy „európai gázbeszerzési csoporto-
sulást” a tagállamok és a vállalatok piaci alkupozíciójának erősítése 
érdekében. Az EGSZB ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Bizott-

ság folytassa le a harmadik országokkal kötendő energiaszolgáltatási 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokat a tagállamok nevében, 
és lehetőséget kapjon arra, hogy hatálybalépésük előtt megvizsgálja 
a nemzeti szintű energiaügyi megállapodásokat. (mb) ●

Fiatalok foglalkoztatása, szakmai képesítések 
és mobilitás 

A gazdasági válság következményei világossá tették, hogy a munka-
erőpiacok strukturális problémákkal küzdenek. A fi atalok szenved-
nek a leginkább: egyre nehezebben tudják megvetni a lábukat a mun-
kaerőpiacon. Az EGSZB SOC/421 jelű saját kezdeményezésű vélemé-
nye (előadó: Dorthe Andersen, Munkaadók csoportja, Dánia) olyan 
intézkedésekre hívja fel a fi gyelmet, amelyek megkönnyítik a fi atalok 
belépését a munkaerőpiacra, valamint segítik a mobilitást. A doku-
mentum a vállalkozások és az oktatási szektor közötti mélyrehatóbb 
együttműködés jelentőségére helyezi a hangsúlyt, hogy a középisko-
lás diákok megfelelő képzése révén javuljanak foglalkoztatási lehe-
tőségeik. (rdr) 

Szakoktatás és -képzés mint a felsőfokú képzés 
vonzó alternatívája

A jövőbeli szakképzési igényekről készített előrejelzések szerint az 
EU-ban 2020-ig növekedni fog a felsőfokú végzettség iránti keres-
let. Az EGSZB véleménye (előadó: Vladimíra Drbalová, Munkaadók 
csoportja, Csehország) amellett száll síkra, hogy itt az ideje annak, 
hogy a tagállamok megreformálják szakoktatási és -képzési rendsze-
reiket. A szakképzési rendszereknek a felsőoktatás vonzó alternatí-
váját kell jelenteniük, mivel csak a kettő közötti megfelelő egyen-

súly biztosíthatja a növekedést és 
a társadalmi fejlődést. A szociális 
partnereknek segíteniük kell a kor-
mányzatokat a szakképzési politi-
kák kialakításában és végrehajtásá-
ban, hogy a nyújtott képzés megfe-
leljen a munkaerőpiac szükséglete-
inek. (rdr) ●

A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN

Jane Morrice EGSZB-tag

Martin Siecker EGSZB-tag

Vladimira Drbalová EGSZB-tag

lői vettek részt, hogy a világfórum „Élel-
mezésbiztonság a fenntartható fejlődé-
sen keresztül – Korlátolt forrású gazdál-
kodás” ez évi mottójával összhangban 
megvitassák az agrárpolitika fő kérdé-
seit. A mottó olyan témát takar, amely 
messzemenően kapcsolódik az ENSZ 
fenntartható fejlődésről szóló konferen-
ciájához (Rio +20).

Staff an Nilsson több magas szintű 
rendezvényen vett részt, és január 21-én 
felszólalt az Élelmiszer- és Agrárgazda-
sági Világfórum agrárminiszterek rész-
vételével zajló vitafórumán, megerő-
sítve a gazdálkodókkal és a gazdálko-
dói szervezetekkel folytatott párbeszéd 
szükségességét, valamint azt, hogy be 
kell vonni őket a fenntarthatóbb mező-
gazdaságra vonatkozó reformok dön-
tési folyamatába.

Balról jobbra: Staff an Nilsson EGSZB-elnök és Ilse Aigner, az élelmezésügyért, mezőgazdaságért és fogyasztásvédelemért 
felelős német szövetségi miniszter

Novemberben az EGSZB Japánnal kap-
csolatot tartó csoportja látogatást tett a szi-
getországban, hogy felmérje azokat az 
országban folyó helyreállítási munkákat, 
amelyek a Japánt sújtó márciusi rettenetes 
földrengés és cunami után vették kezdetü-
ket. A katasztrófa nyomán 20 000 személy 
halt meg vagy tűnt el, 350 000 fő pedig haj-
lék nélkül maradt. Az érintett területeken 
több tízezren élnek átmeneti szállásokon, 
az újjáépítés éppen hogy csak megindult.

A katasztrófa sok embert arra sar-
kalt, hogy feltegye magának a következő 
kérdést: „Hogyan segíthetek?” Többen, 
mint például a Kwansei Gakuin Egyetem 
hallgatói úgy érezték, hogy nem várhat-
nak tétlenül. Összefogtak, és útnak indí-
tották a „Heart on Coin” projektet, az 
egész világból gyűjtve az adományokat és 
az üzeneteket, amiket azután eljuttattak 
a katasztrófa sújtotta területeken található 
iskolákhoz és halászati szövetkezetekhez. 
A címzettek válaszát ezt követően meg-
küldték az adományozóknak. Mindezt 
közzétették a weboldalon, ahol egy török-
országi adományozó vigasztaló üzenete 
is olvasható: „Soha se add fel a reményt. 
Nem vagy egyedül!” A következő Th ai-
földről érkezett üzenetet is idézik: „Har-
colj tovább. A jövő napsugaras lesz.” Tíz 

l

hónap alatt több mint 30 000 eurót gyűj-
töttek össze. 

„Időt vesz igénybe, amíg egy ilyen 
katasztrófából fel lehet épülni, az pedig, 
hogy tudjuk, hogy valaki törődik velünk 
és gondol ránk, ugyanolyan fontos, mint 
a pénzügyi segítség”, jegyezte meg a kap-
csolattartó csoport elnöke, Eve Päärendson 
(Észtország, Munkaadók csoportja). 

A földrengést követően gomba módra 
szaporodtak a segélyszervezetek. Megta-
lálhatók az utcákon, ahol társadalmi cso-
portosulások gyűjtenek pénzt és koor-
dinálják a  támogatási programokat, az 
érintett területeken pedig naponta 2000 
önkéntes segíti az embereket. 

Nem csupán segítették a terület újjá-
építésére és rehabilitációjára irányuló kor-
mányzati erőfeszítéseket, de olyan nehéz-
ségeket is meg tudtak oldani, amelyekkel 
a kormány szembesült. 

Japánnak kevés tapasztalata van a kül-
földi segélyek fogadásában és kezelésé-
ben. Ez a tapasztalathiány a katasztrófa 
hatalmas méretével együtt oda vezetett, 
hogy a kormány nehézségekkel szembe-
sült, amikor gyorsan kellett megbízható 
információkat a pánikban lévő lakosság-
hoz eljuttatni, vagy amikor a teljes világból 
özönlő adományokat kellett hatékonyan 
szétosztani. 2011 szeptemberében az ado-
mányok 60%-a még arra várt, hogy eljut-
tassák az érintettekhez. 

Az önkéntesek jelentős teljesítménye 
ellenére még mindig egyértelműen szük-
ség van az önkéntes szervezetek támoga-
tására, valamint arra, hogy nagyobb elis-

 

A „Heart on coin Kizuna” projekt önkéntes munkát 
végző oszakai egyetemistái, akik a „Tagajo Fureai” 
Fesztivál keretében az EGSZB ajándékát adják át 
a gyermekeknek
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A következő szám 2012 márciusában jelenik meg. 

RÖVID HÍREK

merést tanúsítsanak az áldozatok segí-
tése terén játszott kulcsfontosságú szere-
pük kapcsán.

Mivel éppen karácsonyt megelőzően 
tett látogatást Japánban, az EGSZB fel-
használta ezt az alkalmat, hogy kis ajándé-
kokat adjon a gyermekeknek, pl. naptára-
kat, színes ceruzákat és vonalzókat. „Szá-

mos gyermek lett árva a katasztrófa miatt, 
és alig képes arra, hogy részt vegyen az 
iskolai vagy a szabadidős foglalkozásokon. 
Azt szerettük volna, hogy érezzék, hogy 
nincsenek egyedül, és hogy kissé elvon-
juk a fi gyelmüket a mindennapok való-
ságáról”, mondta Eve Päärendson. (ep/
mb) ●

2012. évi videopályázat: az Ön szavazata is sokat nyom a latban!

Egy csipetnyi modern művészet egy dán királyi palotában

Gazdaságunk alapjai szilárdak: az EU-nak csak bizalomra és 
önbizalomra van szüksége – nyilatkozta Joost van Iersel az orosz TV-nek 

Anna Maria Darmanin kommuniká-
ciós ügyekért felelős alelnök kezde-
ményezésére az EGSZB úgy kezdte 
a 2012-es évet, hogy videopályázatot 
hirdetett az egész EU fi ataljai számára. 
A pályázat arra buzdítja a fi atalokat, 
hogy kreatív módon, „kendőzetlenül, 

A dán uniós elnökség keretében az 
EGSZB a  dán kulturális intézettel 
közösen fotókiállítást rendez „Egy 
modern királyi háztartás” címmel, 
amely január 18-ától látogatható. 
A kiállítás VIII. Frigyes Koppenhá-
gában található amalienborgi palotá-
jának 2004-től 2010-ig tartó innova-
tív művészi renoválásába enged bepil-
lantást. 

December 7-én Joost van Iersel, az 
EGSZB Európa 2020 irányítóbizottsá-
gának elnöke részt vett az orosz Russia 
Today TV-csatorna által közvetített 
„Cross Talk” vitában, amelyet Peter 
Lavelle vezetett. A másik két felszó-
laló, Ann Pettifor és James Maedway 
erősen euroszkeptikus álláspontot 
képviselt, mély politikai válságot, sőt 
az euró összeomlását jósolták. Mind-
ketten igen kritikusan nyilatkoztak az 
európai vezetőkről és politikusokról.

A meglehetősen ellenséges hangu-
lat ellenére Joost van Ierselnek sike-
rült tisztáznia, hogy az euró a dollárhoz 
vagy a jenhez képest jól tartja magát, 
és hogy az EU gazdasága az Euró-
pára és általában a nyugati világra jel-
lemző igen nehéz körülmények elle-
nére eléggé jól működik. Az euróval 
kapcsolatos problémákkal meg fognak 
birkózni. Sajnos nem maradt elég idő 
az EGSZB álláspontjának kifejtésére 

szépítés nélkül” mutassák be, mit jelent 
számukra Európa. 

Az összes elkészült kisfi lm – ame-
lyeket 2012. január 1. és február 15. 
között küldtek be – megtalálható az 
EGSZB honlapján (http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge). Február 
18. és március 2. között ugyanezen 
a honlapon szavazhatnak is kedvenc 
kisfi lmjükre. A három legjobb video-
fi lm között nem kevesebb, mint 10 000 
eurót osztunk szét; a díjat a nyertesek 
a díjátadó ünnepségen vehetik át. 

Amikor szavaznak, ne feledkezze-
nek meg arról, hogy 2012 az aktív idős-

A felújítás keretében Frigyes koro-
naherceg és Mária hercegnő a palota 
egyes szobáit rábízta tíz kortárs dán 
művészre, egy leheletnyi modernitást 
csempészve a XVIII. századi királyi 
rezidenciába. 

Mindegyik művész máshonnan 
merített ihletet: volt, aki a palota kul-
turális és építészeti örökségét próbálta 

az EU jövőbeni gazdasági modelljével 
kapcsolatban, amely az Európa 2020 
stratégián alapul. 

Mindazonáltal egyértelművé vált, 
hogy az európai uniós intézményeknek 
ugyanannyi bizalomra van szükségük, 
mint az európai gazdasági modellnek. 
Az alapvető üzenet világos volt: Euró-
pának van terve az elkövetkezendő 
nyolc évre. Amikor a vita kezdett túl-
zott mértékben a legutóbbi tanácsi ülé-
sekre és a legújabb eseményekre össz-
pontosítani, Joost van Iersel kiemelte, 
hogy sikeres modellként kell elismerni 
a szociális piacgazdaság európai kon-
cepcióját, amely egyesíti a versenyké-
pességet a társadalmi integrációval.

A gazdasági alkalmazkodóképesség 
megőrzése érdekében a nehéz időszak-
okban, valamint a változó világ tükré-
ben elengedhetetlen, hogy meghallgas-
suk az európai civil társadalom hosz-
szú- és rövid távú stratégiákra vonat-
kozó javaslatait. 

Az igen élénk vita jó alkalmat 
teremtett arra, hogy az EGSZB e kulcs-
fontosságú témákkal kapcsolatos állás-
pontjait az EU határain kívül is megis-
merjék. (asp) ●

kor és a nemzedékek közötti szolidari-
tás európai éve – az EGSZB arra buz-
dította a résztvevőket, hogy vegyék ezt 
fi gyelembe a forgatócsoportok összeté-
telében. Az európai évvel kapcsolatos 
további információkért látogasson el a 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l /
ey2012main.jsp?langId=en&catId=971 
weblapra. 

Ne mulasszák el Európa kreatív, 
dinamikus fi ataljainak támogatását: 
szavazzanak a kisfi lmre, amelyik leg-
inkább elnyerte tetszésüket! (mvd)
 ●

tükrözni, mások inkább saját kéz-
jegyüket is ott akarták hagyni, vagy 
a koronaherceg és a hercegnő életéből 
vett elemeket használtak fel. A kiállí-
tás látogatói egyedülálló ízelítőt kap-
hatnak a rokokó stílus és a kortárs 
művészet sikeres ötvözéséből. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy 
január 26-án a  koronaherceg és 
a hercegnő is tiszteletét tette intéz-
ményünkben. A látogatásról készült 
képek megtekinthetők az EGSZB 
honlapján: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-royal-modern-household-
photos. 

A január 18-án Staffan Nilsson 
jelenlétében megnyitott kiállítás már-
cius 23-ig hétfőtől péntekig látogat-
ható. (mvd) ●

Balról jobbra: A dán koronaherceg felesége, a dán koronaherceg 
és Staff an Nilsson EGSZB-elnök

Joost van Iersel EGSZB-tag

A Comisiones Obreras (Munkásbizottságok) a spanyol diktatúra idején

„Comisiones Obreras en la Dictadura” 
(Munkásbizottságok a diktatúra idején), 
ezzel a címmel jelent meg a közelmúltban 
egy spanyol könyv, amelynek szerzője Juan 
Moreno, az EGSZB tagja és a CCOO-nak, 
a Munkásbizottságok Szakszervezeti Szö-
vetségének nemzetközi ügyekért felelős 
volt titkára. A mű ismertetésére január 
18-án, az EGSZB székházában került sor, 
egy Georgios Dassisnak, a II. csoport elnö-
kének irányításával tartott ünnepség kere-
tében. 

A 16 tartalmas fejezet a Comisiones 
Obreras történetét meséli el, attól kezdve, 
hogy az első szervezetek a Franco-diktatúra 
idején létrejöttek, egészen a szakszervezeti 
szövetség 1977. áprilisi legalizálásáig. 

A kiadvány átfogó képet fest 
a Comisiones Obreras által képviselt tár-
sadalmi-gazdasági mozgalomról, rész-
letesen ismertetve kampányait és azokat 
az áldozatokat, amelyeket ezek az aktivis-
táktól és a vezetőktől követeltek. A könyv 
a demokráciába való átmeneti időszak kez-
detén zárul, amikor a diktátor halálát köve-
tően a CCOO az egyik sztrájkot szervezte 
a másik után a politikai rendszer fenntartá-
sára irányuló terv ellen, és határozottan fel-
lépett a szélsőjobboldali erőszak ellen. Sike-
rült elérnie, hogy az olyan bűntettek, mint 
az „Atochai vérfürdő” visszaüssenek a régi 
rendszert fenntartani akarókra, és felgyor-
sítsák a demokráciához vezető utat. (ail)
 ●

Hamarosan az EGSZB-nél 
14. Fogyasztók Európai Napja: új utak a fenntartható fogyasztás felé

A Fogyasztók Európai Napja az idén 14. 
alkalommal kerül megrendezésre már-
cius 15-én, Koppenhágában. A rendez-
vény fő témája a fenntartható fogyasz-
tás lesz. 

A fenntartható fogyasztás azt jelenti, 
hogy az alapszükségletek kielégítése mel-
lett jobb életminőséget tudunk biztosí-
tani mind a ma, mind a jövő nemzedékei 
számára. Ezt szem előtt tartva a fogyasz-
tók jelenlegi viselkedése, valamint az 
energiahatékonyság és az éghajlatvál-
tozás egyaránt fontos kérdéseket vet fel, 

és új utak keresését teszi szükségessé, 
hogy megvalósulhasson a fenntartható 
fogyasztás. A Fogyasztók Európai Nap-
jának résztvevői három vitafórum kere-
tében járják majd körül ezeket a kérdése-
ket, elsősorban a jelenlegi válságra össz-
pontosítva, és arra, hogy miként befo-
lyásolja ez a válság szükségleteinket és 
vásárlási szokásainkat. (mvd) ●

A rendezvényről további tudnivalók 
itt olvashatók: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
european-consumer-day-2012. 
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Az EGSZB info 22 nyelven elérhető: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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