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EGSZB info — 2011/6. szám, július – különkiadás

Interjú Jerzy Buzekkel, az Európai Parlament elnökével

EGSZB info: Mit üzen Buzek Úr a civil társadalom szerte Európából 
érkező képviselőinek? Vajon folytatódik az egyre szorosabb 
együttműködés az európai parlamenti képviselők és a civil 
társadalom képviselői között?

Jerzy Buzek: Ismételten ki szeretném emelni a szervezett civil társadalom szerepét a 

demokráciában. Szóltam erről többek között a Polgári Agora megnyitóján idén január-

ban, de több ízben akkor is, amikor az észak-afrikai vagy fehérorosz rezsim ellen emeltem 

fel a hangom. Újra és újra hangsúlyoztam, hogy erőteljesebb támogatást kell nyújtani a 

civil szervezeteknek. Ez számos európai parlamenti állásfoglalásban visszhangra talált. 

Hiszen tudjuk, hogy az Európai Unióban nincs demokrácia civil társadalom nélkül.

Önök mint EGSZB-tagok a civil társadalom szószólói, akik fontos társadalmi érde-

keket képviselnek. Segítenek abban, hogy az EU és polgárai között tényleges párbeszéd 

alakuljon ki, és terjesztik hazájukban az EU-val kapcsolatos ismereteket, amelyek nél-

külözhetetlenek ahhoz, hogy az emberek kiálljanak a mélyrehatóbb integráció mel-

lett. Az Európai Parlamentnek szüksége van Önökre. Folytatni kell az együttműkö-

dést az uniós polgárok javára. Közös tapasztalatainknak hasznát veszik majd azok az 

országok is, amelyek most vagy a jövőben a demokratikus reformok útját választják. 

Ez nagy siker számunkra.

EGSZB info: Mit vár az EU lengyel elnökségétől?

Jerzy Buzek: Gyakran ismétlem: az EU számít Lengyelországra. Friss minőséget és ins-

pirációt kap tőle, mely utóbbinak forrását a lengyel vállalkozó szellem, nyitottság és lel-

kesedés jelenti. Ezek Lengyelország ismertetőjegyei. Azt szeretnénk, ha Európa lenne 

a világ leginkább versenyképes gazdasága. Ezért örömmel veszem a lengyel elnökség 

céljait, melyek egy hatékony, szolidáris költségvetésre, a belső piac megerősítésére és a 

humántőkében rejlő lehetőségek jobb kihasználására irányulnak.

Elismeréssel tekintek Lengyelország elkötelezettségére a szomszédságpolitika, ezen 

belül is a keleti partnerség és a déli szomszédos országok mellett, amelynek köszönhe-

tően üzenetünk és értékeink az uniós határokon kívül is terjednek. 

Az Európai Parlament elnökeként sikeres együttműködésre számítok a Parlament 

és a lengyel kormány között, mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a jogsza-

bályok többségéről az Európai Unió Tanácsával közösen döntünk.  Remélem továbbá, 

hogy Lengyelországnak sikerül majd összebékítenie a tagállami érdekeket, ami külö-

nösen válság idején nem könnyű feladat. Kihívásból nincs hiány, de Lengyelország már 

több alkalommal bizonyította, hogy jelentős potenciállal rendelkező, sikeres és szolidá-

ris tagja az Európai Uniónak. (mb) 
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Az EU költségvetésének felülvizsgálata 

Lengyelország a versenyképes, biztonságos és nyitott Európáért 

Tisztelt Olvasók!
Spanyolországban a munkanélküliség aránya a fiatalok 
körében jelenleg több mint 44%-os (az Eurostat szerint). 
Kétségkívül nyomasztó ez a szám, és más uniós országok 
statisztikáiból sem meríthetünk semmi biztatót.  A 
munkanélküli fi atalok aránya meghaladja a 20%-ot az uniós 
tagállamok több mint felében. Mindazon uniós országokban, 

amelyek esetében adatok állnak rendelkezésre, a fi atalok munkanélküliségi rátája 
változatlanul magasabb, mint az általános munkanélküliségi ráta. 

A fi atalok munkanélkülisége a tehetségek tragikus elpocsékolása, ami nemcsak 
hogy aláássa a gazdasági növekedést, hanem súlyos következményekkel jár a jövőbeli 
társadalmi kohézióra nézve is. A munkanélküliség ezenkívül társadalmi probléma is, 
amely az egyének számára óriási terhet jelent. Danny Dorling, a Sheffi  eldi Egyetem 
társadalmi földrajzzal foglalkozó professzora szerint alig van bármi is, ami olyan káros 
lenne a fi atalokra nézve, mint a munkanélküliség, mivel nem múló nyomot hagy 
rajtuk, és hosszú távú kihatásai lehetnek: nagyobb kockázat a jövőbeli foglalkoztatás 
szempontjából és alacsonyabb jövedelem későbbi életük során, hogy csak néhányat 
említsünk.      

Az EGSZB nemrég számos rendezvényt szervezett, főként Spanyolországban és 
Máltán (további cikkek ebben a számban), melynek során megpróbáltuk alapjaiban 
megragadni a problémát. Miközben arra a következtetésre jutottunk, hogy nem létezik 
egyetlen, mintegy varázsütésre működő megoldás erre a nehéz helyzetre, úgy véljük, 
hogy számos területen kellene egy időben fellépni.    

Először is, újjá kell élesztenünk a munkahelyteremtő gazdasági növekedést, 
mivel a növekedéssel javulni fognak a fi atalok foglalkoztatási kilátásai is. Másodszor, 
foglalkoznunk kell az iskolaelhagyás problémájával, illetve véget kell vetnünk az 
oktatási rendszerek és a munkaerő-piaci igények közötti ellentmondásnak. Ebből a 
szempontból az informális oktatásra is nagyon jelentős szerep hárul. Harmadszor, a 
rugalmas biztonság szellemében felül kell vizsgálni a munkaerőpiacok szabályozási 
keretét. Egyértelműbb távlatokat kell nyitnunk a fi atalok számára azzal kapcsolatban, 
hogy ideiglenes és/vagy részmunkaidős szerződéseik – valamennyi idő elteltével vagy 
pedig világosan meghatározott feltételek mellett – határozatlan idejű teljes munkaidős 
szerződésekké alakíthatók át. A fi ataloknak egyértelmű távlatokat kell adni a nagyobb 
fokú stabilitás eléréséhez. 

Végül, de nem utolsósorban foglalkoznunk kell a foglalkoztatási szolgáltatásokkal. 
Fontos a korai közbelépés olyankor, amikor egy fi atalt az a veszély fenyeget, hogy 
elveszti állását, mint ahogy az is fontos, hogy támogatást kapjon azoknak a sérülékeny 
csoportoknak a foglalkoztatása, amelyek csak nehezen férnének hozzá a rendes 
munkaerőpiachoz. Mindenekelőtt a képzettséggel nem rendelkező vagy csak nagyon 
kevéssé képzett fi atalokról van szó. Jó példa egy ilyen intézkedésre a Mozgásban az 
ifj úság elnevezésű kezdeményezés „fi ataloknak szóló garanciarendszere”, melynek 
értelmében a tagállamokat arra ösztönzik, hogy a fi atalok számára biztosítsanak 
munkahelyet, továbbképzést vagy munkatapasztalat-szerzési lehetőséget az iskola 
befejezését követő hat hónapon belül.

Anna Maria Darmanin
alelnök

Tisztelt Olvasók!
Az EGSZB alelnökeként, európaiként és lengyelként 
örömmel várom az Európai Unió Tanácsának első 
lengyel elnökségét. 

Üdvözlöm Lengyelország döntését, mely szerint 
a növekedés érdekében kíván határozottan fellépni, s 

nem csupán az adósságok visszafi zetésével foglalkozik majd, ami fontos ugyan, 
de önmagában nem garantál erős növekedést.  Feltérképeztük a válság gyökereit, 
és most itt az ideje, hogy előre tekintsünk és alapos stratégiákat készítsünk 
elő a növekedés támogatására, biztosítva ezzel Európa versenyképességének 
megőrzését.

Őszintén remélem, hogy a lengyel elnökség előrelép majd számos fontos 
területen, mint az egységes piac, amely, amennyiben létrejön, előmozdítja majd 
a gazdasági fejlődést. Egy ambiciózus költségvetés szintén növeli majd Európa 
gazdasági potenciálját; a lengyel elnökség reményeim szerint ezt világossá teszi 
majd a pénzügyi tervekről folytatott jövőbeni költségvetési tárgyalások során. 

A jövőbeni tárgyalások előtt az EGSZB világossá tette, hogy fel kell hagynunk 
a „tisztességes haszon” elvével. Ez ellentétben áll a szolidaritás és a kölcsönös 
haszon értékeivel, amelyek az európai integráció alapjait képezik. Az EGSZB azt 
az elvet támogatja, hogy az EU saját forrásai közvetlenül az EU költségvetésébe 
jussanak, helyettesítve a nemzeti szintű hozzájárulásokat. Az EU költségvetésének 
fi nanszírozása egyértelműen az európai integráció haladásának mércéje.    

Az EGSZB az utóbbi két évben a civil társadalom irányában megfogalmazott 
követeléseiben rendületlenül arra törekedett, hogy nagyobb szerephez jusson 
az EU által ösztönzött jogszabályok végrehajtásában és a gazdasági integráció 
ösztönzésében a keleti partnerség kezdeményezés által lefedett országokban. 
Emiatt is örömmel tölt el, hogy a keleti partnerség, amelyet nemrégiben 
bizonyos mértékig figyelmen kívül hagytak, kiemelt jelentőséggel bír az 
elnökség ütemtervében. A földközi-tengeri térség déli területein legutóbb 
bekövetkezett események is bizonyították, hogy mennyire alapvető fontosságúak 
a kiegyensúlyozott szomszédi viszonyok, és nem csupán a kereskedelem vagy 
az energiabiztonság területén.

E körülmények fényében Lengyelország felhasználhatja az 1989-es 
kommunizmus elleni békés forradalom, valamint a sikeres demokratikus 
átalakulás során szerzett tapasztalatait a demokrácia arab világban 
való elterjesztésének megkönnyítése érdekében. Ahogy annak idején 
Lengyelországban, most az arab világban történt események bizonyították a civil 
társadalom kiemelkedő szerepét a nagybetűs történelem alakításában. Örömmel 
tölt el, hogy a szervezett civil társadalom, amelyet az Európai Unió szintjén az 
EGSZB képvisel, kész arra, hogy támogassa a lengyel elnökséget ezen ambiciózus, 
igen fontos célkitűzések elérésében. 

Jacek Krawczyk
alelnök

2011. július 20.
Varsó (Lengyelország): 
Nyomonkövetési konferencia 
az EGSZB „Az uniós 
közlekedéspolitika 
fenntartható fejlesztése és 
a TEN-T” című véleményéről 
a lengyel infrastrukturális 
minisztérium társszervezésében 

2011. szeptember 13.
EGSZB, Brüsszel: 
Az EGSZB „Európa 
2020 irányítóbizottsága” és a 
nemzeti gszt-k képviselőinek 
találkozója 

2011. szeptember 21–22.
EGSZB, Brüsszel: Az EESC 
Design Eleven (Európai 
dizájnpályázat) díjátadó 
ünnepsége és a kiállítás 
megnyitása

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Az önkéntesség európai éve: Az 
önkéntesség értéke

Lengyel elnökség: 
Lengyelország a versenyképes, 
biztonságos és nyitott 
Európáért tevékenykedik majd 
– mondja az európai ügyekért 
felelős lengyel miniszter

A lengyel elnökség négy feltáró 
vélemény kidolgozására kérte 
az EGSZB-t

Az EGSZB szívén viseli a munka 
nélküli fi atalok sorsát

EU–Oroszország workshop: a 
fenntarthatóság érdekében 
a civil társadalomnak is 
szerephez kell jutnia
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Az EU költségvetésének felülvizsgálatára 

egy olyan időszakban kerül sor, amikor 

jelentős pénzügyi bizonytalanság uralko-

dik az egész kontinensen. Az EGSZB egy 

sor ajánlást fogalmazott meg ezzel kapcso-

latban az Henri Malosse (Munkaadók cso-

portja, Franciaország) és Gérard Dantin 

(Munkavállalók csoportja, Franciaország) 

által jegyzett véleményében. A gazdasági 

és pénzügyi válság, illetve a tagállamok 

többségére jellemző egyre nagyobb költ-

ségvetési hiány miatt az EU érezhetően 

nem rendelkezik sem a politikai straté-

A lengyel elnökség fő célja a gazdasági növekedés megerősítése és a társadalmi bizalom hely-

reállítása. Európa levonta a válság tanulságait és átalakította szerkezetének gazdasági pillérét, 

most pedig határozottan fel kell lépnie a növekedésnek és a versenyképes gazdaság kiépítésé-

nek az érdekében. Lengyelország ezért az egységes európai piac kiterjesztésére és elmélyíté-

sére, a beruházási politika előmozdítására és a szellemi tőke megerősítésére összpontosít majd. 

Mindezek a lengyel elnökség első számú – „Az európai integráció mint a növekedés forrása” 

elnevezésű – prioritásának részeit képezik. Hogy eredményesek legyünk ezen az aktív foglal-

koztatáspolitikát is magában foglaló területen, különösen fontosak számunkra azok az aján-

lások, amelyek megfogalmazására az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot felkértük. 

A következő szempont, amellyel foglalkozni kívánunk, a „Biztonságos Európa”. Idetarto-

zik mind az energiaellátás biztonsága, amit Lengyelország már évek óta sürget az EU kere-

tén belül, mind pedig az élelmezésbiztonság és az erős uniós biztonság- és védelempolitika. El 

kívánjuk érni, hogy az EU megerősítse helyzetét a nemzetközi színtéren, és támogatni fogjuk 

mindazokat a lépéseket, amelyek e cél eléréséhez vezetnek. 

A nyitottságból előnyt kovácsoló Európa a lengyel uniós elnökség harmadik és legszélesebb körű prioritása. Üdvözölni kíván-

juk Horvátországot az Európai Unión belül, és támogatjuk más országok csatlakozási folyamatát. El szeretnénk mélyíteni a keleti 

partnerséget, amelynek révén Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia az EU vonzáskörébe 

kerül. Szándékunk, hogy a keleti partnerség keretén belül társulási megállapodásokat kössünk és szabadkereskedelmi övezetet hoz-

zunk létre. Ennek megfelelően az EGSZB véleményt készít számunkra a keleti partnerség és az EU külpolitikájának keleti dimenzi-

ója közötti interakcióról.   

Az elnökség gyakorlása nem csupán a jövő tervezését jelenti, hanem mindenekelőtt az aktualitásokra adott megfelelő válaszlépést. 

Ezért fi gyelemmel követjük majd az EU déli szomszédságában zajló eseményeket, és támogatni fogjuk az EU és az arab világ közötti 

új kapcsolatok kiépítését elősegítő intézkedéseket. Célunk egy átfogó cselekvési stratégia kidolgozása is a régió országainak demok-

ratizálódása és modern állami struktúráik kiépítése érdekében.

Összegzésképpen a lengyel elnökség egy gazdaságilag erős Európát kíván felépíteni, hogy bizalommal tekinthessünk a jövőbe, és 

javuljon a közhangulat az EU-ban. Világos, hogy mindezt nem érhetjük el a civil társadalom aktív közreműködése nélkül, amelyet 

közösségi szinten az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képvisel. 

Mikołaj Dowgielewicz, a lengyel külügyminisztérium európai és gazdaságpolitikai ügyekért felelős államtitkára

giájának, sem a Lisszaboni Szerződésből 

eredő új kötelezettségvállalásainak végre-

hajtásához szükséges költségvetési eszkö-

zökkel. Következésképpen „intelligens” 

költségvetésre van szükség, mely bizto-

sítaná az EU számára a célkitűzéseinek 

eléréséhez szükséges eszközöket a polgá-

rokra és a vállalkozásokra nehezedő adó-

terhek növelése nélkül egész Európában.  

Az EGSZB úgy ítéli meg, hogy a „mél-

tányos megtérülés” fogalmát el kellene 

vetni, mivel az ellentétes az európai integ-

ráció olyan alapértékeivel, mint a szoli-

daritás és a kölcsönös előny. Ehelyett a 

szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, mely 

kimondja, hogy a különböző kérdéseket 

a legkisebb vagy a legkevésbé centralizált 

hatóságok szintjén kell kezelni. Az EGSZB 

támogatja az Európai Bizottság javaslatát 

a saját források igénybevételére, amelye-

ket újonnan lehetne létrehozni vagy pedig 

amelyekkel fel lehetne váltani a nemzeti 

adókat. A nemzeti és európai költségve-

téseknek ki kellene egészíteniük egymást, 

hogy a lehető legnagyobb játékteret lehes-

sen biztosítani az EU politikai célkitűzése-

inek eléréséhez.  

Egy hatékony költségvetéshez elenged-

hetetlen a közvélemény megnyerése. Az 

európai egység hiányából fakadó költsé-

gek hangsúlyozása jelentős érv lenne a tár-

sadalom támogatásának elnyerésében. Az 

EGSZB – az Európai Parlamenttel össz-

hangban – ezért azt szeretné, ha az euró-

pai egység hiányából fakadó többletkölt-

ségekről a nemzeti költségvetésekben lévő 

párhuzamosságokat feltáró tanulmányok 

készülnének és kerülnének közzétételre. 

Intézményünk közreműködne ezekben a 

tanulmányokban, és további promóciós 

anyagokat biztosítana az európai polgá-

rok számára. (ma) ●

RÖVID HÍREK

IN MEMORIAM

Az EGSZB a G-20-as csúcstalálkozón: 
globális megoldások az áringadozásra

Június 22–23-án Párizsban került sor a 

G-20-as országok mezőgazdasági minisz-

tereinek találkozójára, amelynek során a 

globális mezőgazdasági piacokon tapasz-

talható tendenciákat és az ehhez kapcso-

lódó kereskedelmi tárgyalások helyzetét 

vitatták meg.  A G-20-as csoportosulás 

elnöki tisztségét jelenleg betöltő Fran-

ciaország az élelmezésbiztonságot jelölte 

meg egyik kulcsfontosságú politikai prio-

ritásaként, és felkérte az EGSZB-t, hogy a 

júniusi ülést megelőzően készítsen hoz-

zájárulást. Az élelmezésbiztonság kér-

dései egyformán fontos szerepet játsza-

nak az EU által kidolgozott mezőgazda-

sági, kereskedelemi és fejlesztési szakpo-

litikákban. 

Álláspontjának megalapozása érde-

kében május 23-án az EGSZB konfe-

renciát szervezett „Élelmet 

mindenkinek – egy világ-

méretű megállapodás felé” 

címmel. Többek között az 

ENSZ, a FAO, a G-20-ak 

és az EU képviselői gyűl-

tek össze Brüsszelben, 

hogy ötletbörzét tartsanak 

a mezőgazdasági válság glo-

bális szintű visszaszorításá-

nak tárgyában. A konferen-

cián csúcsvezetők és szakér-

tők vettek részt annak érde-

kében, hogy a G-20-as országok mező-

gazdasági minisztereinek június 22–23-i 

ülését megelőzően tanulmányozzák az 

uniós ajánlásokat. 

„Nem engedhetünk meg magunk-

nak egy újabb világpiaci agrárválságot. 

A kontrollálatlan spekuláció pusztító a 

fejlődő országok számára, éhínséghez és 

mezőgazdasági gazdálkodóink elszegé-

nyedéséhez vezet. Megálljt kell paran-

csolnunk, és az Európai Unió elkötelezte 

magát emellett” – jelentette ki Staffan 

Nilsson, az Európai Gazdasági és Szo-

ciális Bizottság és a konferencia elnöke.

Az EGSZB által a francia elnökséghez 

eljuttatott javaslatot követően a június 

22–23-án Párizsban megvitatott és elfo-

gadott konkrét elképzelések hat pillért 

fednek le: a fenntartható mezőgazdaság 

ösztönzése, a civil társadalom kulcsfon-

tosságú szerepe, az élelemhez való jog 

elismerése, a politikák koherenciájának 

szükségessége, a mezőgazdasági piacok 

működésének javítása, és a legkiszolgál-

tatottabbak védelme. 

Emellett az EGSZB határozottan ösz-

tönözte a nemzetközi szervezetek közötti 

jobb koordinációt és együttműködést, és 

legfőképpen intézkedéseiknek a nagyobb 

koherenciáját. Hangsúlyozta annak szük-

ségességét is, hogy könnyebben hozzá-

férhetővé kell tenni a nemzetközi és az 

európai fi nanszírozást a gazdák számára, 

ideértve a kisméretű gazdaságok birtoko-

sait is, és hogy biztosítani kell azt is, hogy 

a nők egyenlő és korlátozatlan hozzáfé-

réssel bírjanak a termelési erőforrások-

hoz. (ail)

Az „Élelmet mindenkinek – egy világ-

méretű megállapodás felé” című konfe-

rencia következtetései a következő hon-

lapon érhetők el:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ ● 

Az EU számít arra, hogy Lengyelország új 
minőséggel gazdagítja majd Európát

EU–Oroszország workshop 

Június 28-án, Brüsszelben az EGSZB és az Orosz Polgári Kamara 

közös workshopot tartott. A két fél negyedik alkalommal talál-

kozott, ám ezúttal a fő hangsúlyt a környezetbarátabb gazda-

ságra való áttérés kilátásaira helyezték. Az eszmecserére az ENSZ 

fenntartható fejlődésről szóló jövő évi, Rio de Janeiró-i konfe-

renciájának kapcsán került sor. Ez óriási lehetőség arra, hogy 

megmutatkozzon az EU és Oroszország civil társadalma közötti 

egyetértés szintje.

Az ENSZ konferenciájára készülve a workshop résztvevői azt 

az eltökélt üzenetet fogalmazták meg, hogy a nemzeti politika-

alkotásban nagyobb mértékben kell fi gyelembe venni a környe-

zetvédelmi kérdéseket. Hangsúlyozták ezenkívül, hogy az eff ajta 

fenntartható környezetvédelmi politikák kialakításába a szerve-

zett civil társadalmat is be kell vonni. A résztvevők emellett más, 

kiemelt jelentőségű témákat is megvitattak: például a migráció 

kérdését, valamint a civil társadalom szerepét az EU és Orosz-

ország közötti korszerűsítési partnerségben.

További tájékoztatás és a workshop következtetései a követ-

kező címen találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 

 ●

Az Európai Gazdasági Térség konzultatív 
bizottságának látogatása Észtországban

Elnökségének javaslatára az Európai 

Gazdasági Térség konzultatív bizottsága 

az észtországi Tartuban tartotta 19. ülé-

sét, melyre május 12–13-án került sor. 

Az ülés keretében a résztvevők látoga-

tást tettek a fogyatékkal élő gyermekek 

és családok rehabilitációs központjaként 

működő Észt Agrenska Alapítványnál, 

illetve a tartui tudományos parkban is.

A Lars Erik Nordgaard, az EFTA Tit-

kárságának vezetője és Per Sanderud, az 

EFTA Felügyeleti Hatóság elnöke rész-

vételével lezajlott ülés napirendjén sze-

repelt az Európai Gazdasági Térségi 

Megállapodás megvitatása, valamint 

Izland uniós csatlakozása is téma volt.

A konzultatív bizottság tagjai meg-

vitattak két állásfoglalást az egységes 

piaci intézkedéscsomagról, valamint 

egy munkadokumentumot az euró-

pai gazdasági kormányzás témájában. 

Raul Eamets, a tartui egyetem profesz-

szora alapos áttekintést nyújtott a gaz-

dasági helyzetről és a fi skális fegyelem-

ről, és elemezte az eurózóna megsegíté-

sére javasolt intézkedéseket. 

Egy, az energetikai innováció tárgyá-

ban készült új állásfoglalásban és jelen-

tésben pedig kihangsúlyozták, hogy szé-

lesebb körű ismeretekre van szükség az 

energiahatékonysági technológiákról, és 

ezeket nagyobb mértékben kellene hasz-

nálni. Több beruházást szorgalmaztak a 

K+F területén is, különösen a magán-

szférában, ahol Európa lemaradásban 

van. Aggodalomra ad okot ugyanis, 

hogy ezen a területen egyetlen európai 

vállalat sem végez aktív tevékenységet.  

Az üléseket követően a résztvevők 

felkeresték a fogyatékkal élő gyerme-

kek és családok rehabilitációs központ-

jaként működő Észt Agrenska Ala-

pítványt Tammistuban. A konzulta-

tív bizottság társelnöke, Meelis Joost 

ismertette a 2003-ban elindított állandó 

észt–svéd együttműködés célkitűzéseit, 

és bemutatta tevékenységét. A látoga-

tás egyben betekintést is engedett a nor-

vég/EGT pénzügyi mechanizmus kere-

tében létrejött beruházásba, amely egy 

olyan tanulókonyha létrehozását fi nan-

szírozta, ahol fogyatékkal élő fi atalok 

tanulhatnak meg főzni, felszolgálni, 

menüt összeállítani stb. 

A második program pedig a tartui 

tudományos park megtekintése volt, 

ahol a csoport áttekintést kapott arról, 

hogy mekkora és milyen cégek, illetve 

induló vállalkozások veszik igénybe az 

itt nyújtott szolgáltatásokat. A tartui 

tudományos park laboratóriumai segít-

séget nyújtanak az induló vállalkozások-

nak és cégeknek a termékfejlesztésben. 

 

 ●

Az Európai Atomenergia Fórum plenáris ülése

Az Európai Atomenergia Fórum (ENEF) 2011. május 19–20-án Prágában tartott leg-

utóbbi plenáris ülésén Richard Adams-t nevezték ki az ENEF Átláthatóság munkacso-

portjának új elnökévé, igen tisztelt elődje, Tóth János korábbi TEN-elnök helyére. Az 

ENEF egyedülálló teret nyújt az átláthatósággal kapcsolatos kérdések, valamint az atom-

energia lehetőségeinek és kockázatainak széles körű, tabuktól mentes megvitatására.  Az 

EGSZB rendszeresen szervezett konferenciákat az európai civil társadalom egyes cso-

portjaival ebben a témában. Ilyen volt például 2009-ben Az európai civil társadalom 

nézetei az atomenergiáról vagy 2010-ben az Atomenergia: lehetőségek és kockáza-

tok – az európai civil társadalom és az érdekeltek nézetei című konferencia. Az ala-

csony szén-dioxid-kibocsátású energia jövőjének kérdése nagy érdeklődésre tart szá-

mot valamennyi tagállamban, és az EGSZB a jövőre nézve az érdekeltek további bevo-

nását tervezi 2011 novemberében a nukleáris biztonság, 2012-ben pedig az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátással járó energiatermelés jövőbeli energiaszerkezetének kérdései 

terén. (ak) ●

Pénzügyi oktatás a felelős fogyasztói magatartás 
elősegítésére (ECO/297)

Egy olyan időszakban, amikor a pénzügyi rendszer egyre bonyolultabbá és átláthatat-

lanabbá válik, a pénzügyi termékekkel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás előse-

gítéséhez a pénzügyi oktatásban rejlik a kulcs. 

Azokhoz a stratégiákhoz és kezdeményezésekhez, amelyeket az Európai Bizottság 

és az OECD a pénzügyi rendszer hiányosságainak enyhítésére szorgalmaz, a pénz-

ügyi ágazat egyértelmű elkötelezettségének kell társulnia. Az új rendelkezések megfe-

lelő alkalmazásának ezenkívül az átlátható pénzügyi termékekhez történő hozzáférést 

is meg kell könnyítenie.

A pénzügyi oktatást átfogó politikaként kell értelmezni, amely az egész életet végig-

kíséri. Be kell vonni az iskolai tananyagokba, és a munkavállalók képzésének és tovább-

képzésének keretében tovább kell folytatni. Az is cél, hogy serkentse majd a pénzügyi 

integrációt, és ösztönzze a tudatos takarékoskodást. (ctp) 

 ●

Magyar és szlovén tagok és újságírók találkozója
Június 15-én a magyar, 16-án pedig a szlovén EGSZB-tagok talál-

kozhattak hazájuk újságíróival az EGSZB székházában. A Joó Kinga 

magyar EGSZB-tag (Egyéb tevékenységek csoport) által meghívott 

magyar újságíróknak alkalmuk nyílt részt venni a plenáris ülésen, és 

a kulisszák mögé betekintve ismerkedhettek meg az EGSZB szerepé-

vel és működésével. 

Anna Maria Darmanin alelnök sajtóebédet kezdeményezett, és az 

alkalmat megragadva személyesen is találkozott az újságírókkal, és 

bemutatta nekik az EGSZB munkáját. Ez a találkozó is annak a ren-

dezvénysorozatnak a részét képezte, amellyel az alelnök mint házi-

gazda elő kívánja segíteni, hogy a tagok és a sajtó képviselői közvet-

len kapcsolatokat alakíthassanak ki, és informális keretek között foly-

tathassanak eszmecserét. (ail) ●

Zenonas Rokus RUDZIKAS emlékére

Szeretett kollégánk és barátunk, Zenonas Rudzikas 71 éves 

korában bekövetkezett hirtelen és idő előtti halálának híre mély 

megrendüléssel töltött el mindannyiunkat. Kivételes ember volt, 

aki nyomot hagyott szívünkben, gondolatainkban és a tudomá-

nyos közösségben. Rendkívüli intellektusa mellett melegszívű 

és alázatos személyiséggel rendelkezett. 2006 óta volt az EGSZB 

aktív litván tagja, számtalan hozzájárulást nyújtott bizottságunk 

munkájához, többek között nagyra értékelt munkát végzett a 

NAT, a REX és a TEN szekció tagjaként. 

Az EGSZB-nek szentelt munkáján és idején kívül gazdag 

tudományos életet élt, korábban elnöke volt a Litván Tudományos Akadémiának. 

Kitűnt a tudományokban, a nukleáris spektroszkópia elismert specialistája, illetve 

az elméleti fi zika elismert szaktekintélye volt Litvániában, aki számos díjat kapott 

kutatásaiért és felfedezéseiért. Erről a kiváló elméleti fi zikusról és szeretett ember-

ről kollégái aszteroidát neveztek el a fő kisbolygóövön: ez a „167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas nemcsak briliáns és nagyra becsült tudós volt, hanem szerény, 

barátságos ember, elkötelezett polgára Európának – olyannyira, hogy a Litván Nem-

zeti Gazdasági és Szociális Tanács egyik alapító atyjaként tisztelhetjük.

Magával ragadó lelkesedése, kitűnő intellektuális és emberi tulajdonságai hiá-

nyozni fognak itt az EGSZB-ben, illetve mindazok számára, akiknek megadatott, 

hogy ismerhették őt és együtt dolgozhattak vele.

Luca JAHIER
az Egyéb tevékenységek csoport elnöke
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A következő szám 2011 szeptemberében jelenik meg. 

100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA

Az EU történetének legkeményebb költségvetési 
tárgyalásai következnek  

egyeztetnie a Tanácson belül a külön-

böző álláspontokat, és olyan rendelet-

tervezettel kell előállnia, amelyet nagy 

valószínűséggel az Európai Parlament 

is elfogad. Azt várom, hogy az Euró-

pai Gazdasági és Szociális Bizottság is 

részt vegyen a következő pénzügyi terv-

ről folyó vitában, és kíváncsi vagyok a 

civil társadalom, így a szociális partne-

rek aggályaira és elvárásaira is.

Szűkös pénzügyi források idején a 

tagállamok gyakran kérik az Európai 

Uniótól, hogy tegyen többet az energia, 

a környezet, a bevándorlás vagy a dip-

lomácia terén, ugyanakkor kisebb uniós 

költségvetést is akarnak (és nem a költ-

ségvetés csupán 5,8%-át kitevő admi-

nisztrációs költségekre vonatkozóan 

tudnak majd jelentős megtakarításokat 

elérni). Ennek a költségvetési Rubik-

kockának a kirakása lesz a lengyel elnök-

ség egyik legnehezebb feladata. 

Több ízben is beszéltem már a 

miniszterelnökkel és stábjával, így 

tudom, hogy készen állnak a feladatra. 

 

 

 

 ●

A lengyel uniós elnökség minden lesz, 

csak hathónapos sétagalopp nem. 

Donald Tusk kormánya egy olyan idő-

szakban veszi át a soros elnökséget, ami-

kor számos tagállam annak következmé-

nyeivel küszködik, hogy éveken át folya-

matosan többet költött bevételeinél, ami-

kor az EU határellenőrzésekről és a medi-

terrán térségben betöltött szerepéről gon-

dolkodik, és amikor ismét elkezdődnek a 

költségvetéssel kapcsolatos viták.  

A költségvetés kapcsán rögtön kide-

rül, hogy mire képes a lengyel elnök-

ség, mivel a Tanácsnak el kell fogadnia 

a 2012-es uniós költségvetéssel kap-

csolatos álláspontját. Április végén az 

Európai Bizottság 4,9%-os emelést kért. 

Ennek fő oka, hogy Európa-szerte lezá-

rulnak uniós fi nanszírozású projektek, 

jövőre pedig vissza kell téríteni azoknak 

a tagállamoknak a költségeit, melyek 

befejezték projektjeiket (például az inf-

rastruktúra, a foglalkoztatás és a kör-

nyezetvédelem terén). Ugyanakkor több 

tagállam is előrevetítette, hogy nem 

támogatja az uniós költségvetés ilyen 

mértékű emelését. A lengyel elnökség-

nek meg kell majd találnia annak mód-

ját, hogy valahogy kielégítse az egymás-

sal ellentétes tagállami igényeket: több 

tagállam is úgy akar minimális emelést 

az uniós költségvetésben, hogy közben 

régiói, vállalatai, szakértői, nem kor-

mányzati szervei stb. továbbra is az 

eddigi mértékben részesüljenek az uniós 

fi nanszírozásból.

Ezzel szinte párhuzamosan a len-

gyel elnökségnek le kell vezényelnie a 

következő pénzügyi keretről szóló tár-

gyalások elindítását. Ne legyenek illúzi-

óink: ezek az EU történetének legkemé-

nyebb költségvetési tárgyalásai lesznek, 

a lengyel kormánynak pedig össze kell 
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Az önkéntesség értéke

EU–Kína kerekasztal

Az EGSZB szerint nyílt párbeszédre van szükség Indiával

A „Légy önkéntes! Tégy valamit!” című, 

az önkéntesség európai éve keretében 

tartott második uniós szintű temati-

kus konferenciára 2011. május 23-án 

és 24-én került sor, nagy siker mellett. 

A rendezvény általános célja az 

volt, hogy fórumot biztosítson euró-

pai önkéntesek számára ahhoz, hogy 

hálózatokat építsenek, megosszák egy-

mással az önkéntesség terén szerzett 

tapasztalataikat, és tanuljanak azok-

Az EU–Kína kerekasztal résztve-

vői május 9. és 12. között találkoz-

tak Hszianban, hogy megvitassák az 

inkluzív regionális fejlesztés és a kör-

Indiába látogatott 2011. már-

cius 20. és 25. között az 

EGSZB küldöttsége Xavier 

Verbovennek, az EU−India 

nyomonkövetési bizottság 

elnökének vezetésével. A láto-

gatás kettős célt szolgált: hogy 

a küldöttség megbeszélést foly-

tathasson különböző indiai 

érdekeltekkel az EU–India 

kerekasztal újraindításának 

lehetőségéről, továbbá hogy 

meghallgathassa az indiai civil 

társadalom nézeteit az EU–

India szabadkereskedelmi meg-

állapodásokról jelenleg folyó 

tárgyalásokkal kapcsolatban. A 

küldöttség találkozott az Euró-

pai Unió indiai delegációjával, 

kereskedelmi kamarákkal, ipar-

ból. Az EGSZB és az Európai Bizott-

ság közösen workshopot is szervezett 

az EGSZB épületében a vállalatok tár-

sadalmi felelősségvállalása és a munka-

vállalói önkéntesség témájában. 

Az EGSZB 2006-ban az első intéz-

mény volt, amely felvetette az önkén-

tességnek szentelt európai év ötletét, ez 

a konferencia pedig a 2011-ben meg-

valósult elképzelés fontos mérföldkö-

vét jelenti az önkéntes munkát vég-

zők szakértelmének és hozzájárulásá-

nak elismerése irányában. Az EGSZB 

nagy fi gyelmet szentel az önkéntesség 

témájának, és úgy véli, hogy az felbe-

csülhetetlen értéket nyújt a társada-

lomnak. A konferencia résztvevőihez 

intézett beszédében Staff an Nilsson, az 

EGSZB elnöke üdvözölte azt a tényt, 

hogy ennyire sokan készek foglalkozni 

azzal, hogy a vállalkozói szektor milyen 

szerepet tölthet be az önkéntesség elő-

nyezetbarát gazdaság kérdéseit a fenn-

tartható fejlődés összefüggésében, a két 

oldal által ismertetett jelentések alapján. 

„Lehet, hogy nem mindenben jutottunk 

lődés terén, különösen annak szociális 

dimenzióját tekintve.

A másik nagy kihívást nyilvánvalóan 

az EU–India szabadkereskedelmi meg-

állapodásokról szóló tárgyalási fordu-

lók jelentik: köztük az, hogy milyen gaz-

dasági és társadalmi kihatásai lesznek a 

megállapodásnak az indiai társadalomra 

nézve; továbbá az, hogy egyre nagyobb 

szükség van egy olyan gazdaság behatóbb 

ismeretére, amelynek 92%-át az informá-

mozdításában. Az elnök a második nap 

záró plenáris ülésén is felszólalt: 

„(…) az EGSZB a megfelelő fórum az 

önkéntesség támogatás  ára, és az általa 

jelentett érték elismertetésére: az Euró-

pai Gazdasági és Szociális Bizottságnál 

sokan képviselünk önkéntes szervezete-

ket, legtöbbünk végez valamiféle önkén-

tes munkát a bizottságnál, és életünk egy 

pontján mindannyiunknak volt valami 

közünk az önkéntességhez. Az önkéntes 

tevékenység talán a legjobb példája a 

polgári szerepvállalásnak: amellett, hogy 

magukat az önkénteseket jóleső érzés-

sel tölti el, ennél még fontosabb, hogy a 

társadalom számára is haszonnal jár” 

– mondta. (cc/mv) 

 

 

 

 

 ●

egyetértésre, de közelebb kerül-

tünk ahhoz, hogy megértsük 

egymást és tanuljunk egymás-

tól” – szögezte le bevezetőjében 

Staff an Nilsson EGSZB-elnök. 

Staff an Nilsson, aki az EGSZB 

küldöttségét vezette, arra kérte 

a kínai partnereket, hogy nyílt 

és őszinte párbeszédet és esz-

mecserét folytassanak a kihí-

vást jelentő gazdasági és tár-

sadalmi kérdésekről a kölcsö-

nös megértés előmozdítása és 

a megerősített együttműködés 

biztosítása érdekében. Vang 

Kang, a Kínai Gazdasági és Szo-

ciális Tanács elnöke vázlatosan 

ismertette Kína reformfolya-

matát és a modernizáció hatá-

sát, mely kínaiak millióit vezette 

ki a szegénységből. A kilencedik 

EU–Kína kerekasztal közös nyilatko-

zata honlapunkon olvasható. (cc) 

 

 ●

lis szektor adja – ez ugyanis a tárgyalá-

sokat megelőzően készített hatásvizsgá-

latokból szinte teljesen kimaradt –, vala-

mint egy, az eff ajta megállapodások nyo-

mon követésére alkalmas eszközre.

Ezeknek a kihívásoknak a leküzdé-

sében döntő szerepük van a szakszerve-

zeteknek – Európában és Indiában egy-

aránt –, valamint a munkaadói szerveze-

teknek és a civil társadalom más szerep-

lőinek. (xv/as) ●

Hírek tagjainkról

Jillian van Turnhout, az EGSZB tagja 
bekerült az ír szenátusba 

Minden éremnek két oldala van: az EGSZB sajnálja ugyan, hogy egyik ír tagja, 

Jillian van Turnhout a közelmúltban kilépett az EGSZB-ből, örömmel értesült 

viszont arról, hogy hazájában szenátorrá nevezték ki. Az EGSZB gratulál Jillian 

van Turnhoutnak a kinevezéshez, egyben sok sikert kíván neki új megbízatásá-

ban a Seanad Éireannben. 

Jillian van Turnhoutot a Taoiseach nevezte ki a Gyermekjogi Szövetségben 

végzett munkájáért. „Nagy szakmai sikerként könyvelem el, hogy a Gyermekjogi 

Szövetségben végzett munkámért ilyen megtiszteltetésben részesülhetek. Meggyő-

ződésem, hogy kinevezésemmel valami fontosat tehetek és teszek is” – mondta.

Jillian van Turnhout korábban az EGSZB alelnöke és az elmúlt 12 évben (az 

Egyéb tevékenységek, III. csoportban) bizottságunk aktív tagja volt. Az elnök-

ségben végzett munkáját mostantól Padraig Walshe veszi át. (ail) 

 

 

 ●

A lengyel elnökség négy feltáró vélemény kidolgozására kérte az EGSZB-t

Az EGSZB a lengyel tagok szemével 

A demográfi ai kihívásokhoz átfogó, tartós megoldás kell 

A népesség idősödésének a munkaerőpiacra gyakorolt jövőbeli hatásairól szóló, Wolfgang Greif (Mun-

kavállalók csoportja, Ausztria) által jegyzett véleményében az EGSZB kétkedve fogadja az olyan egyszerű 

megoldásokat, mint a törvényes nyugdíjkorhatár megemelése, illetve a tőkefedezeti magán-nyugdíjrend-

szerekre történő átállás. Ehelyett inkább célzott növekedési politika folytatására és a foglalkoztatási lehe-

tőségek bővítésére szólít fel. 

A rendelkezésre álló munkaerő a legtöbb országban elegendő a szükségletek kielégítésére. Az EGSZB 

úgy véli, hogy integrációs stratégiákkal a népesség öregedésével összefüggő jövőbeli fi nanszírozási gon-

dokat kordában lehet tartani. 

A mezőgazdasági szektor erősítése a keleti partnerség országaiban 

A második feltáró vélemény előadója, Seppo Kallio (Egyéb tevékenységek csoport, Finnország) a keleti 

partnerség és az uniós politikák keleti dimenziója közötti kölcsönhatást elemzi. Az EGSZB szeretné, ha 

a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az agrárpolitika kiemeltebb helyet kapna az EU-nak a keleti 

partnerség országaival folytatott tárgyalásaiban, mivel nagy jelentőségűek a gazdasági, társadalmi és regi-

onális fejlesztésben.

Mivel a partnerség országainak nehézségeik vannak az egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) 

rendeletekben foglalt uniós normáknak és kritériumoknak történő megfelelés terén, az EGSZB javasolja, 

hogy az SPS-kérdések a keleti partnerségi együttműködés keretében új pontot alkossanak. 

Milyen jövő vár az éghajlatvédelmi üzleti beruházásokra a válság után?

A harmadik feltáró véleményre szóló felkérésében a lengyel kormány annak a kihívást jelentő kérdésnek 

a vizsgálatára kérte az EGSZB-t, hogy a gazdasági válság hogyan hat az európai vállalatoknak az éghajlat-

védelem területére vonatkozó további beruházási képességére.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában elérhető 20%-ot meghaladó mérséklés lehetőségeit 

elemző dokumentumában az Európai Bizottság a 30%-os célkitűzés elérésének különböző lehetséges mód-

jait járja körül. A dokumentum azonban nem foglalkozik azzal a hatással, amelyet a válság gyakorolha-

tott a „zöld” üzleti beruházásokra. A Josef Zbořil (Munkaadók csoportja, Cseh Köztársaság) előadó köz-

reműködésével tevékenykedő munkacsoport rögtön neki is látott a feladatnak, és várhatóan 2011 októ-

berében készül majd el véleményével.

TEN-T az új tagállamokban – nem elég fontos terület az EU számára?

Az EGSZB alelnöke, Jacek Krawczyk (Munkaadók csoportja, Lengyelország) által készített, az uniós 

közlekedéspolitika és a TEN-T fenntartható fejlesztéséről szóló vélemény sajnálattal jegyzi meg, hogy az 

EU nem tartja elég fontosnak, hogy hatékony transzeurópai hálózatokat építsen ki az új tagállamokban.  

Addig nem valósulhat meg egy egységes európai közlekedési piac és egy igazi belső piac sem – írja a véle-

mény –, amíg az EU régióit és nemzeti hálózatait nem köti össze megfelelő módon egy modern infrast-

ruktúra. Kiemelt fi gyelmet érdemel az úgynevezett szomszédságpolitika – azaz az összeköttetések az EU 

északi, keleti és déli területei felé –, amely az egyedi infrastrukturális projektek helyett elsősorban a háló-

zatra összpontosít. (mb/ma) ●

Kommunikáció a fi atalokkal 
együttműködésben

Az EGSZB szívén viseli 
a munka nélküli fi atalok sorsát

J ú n i u s b a n  a z  E G S Z B  e g y  a 

polgárközeliséget előtérbe helyező 

(„going local”) rendezvényt tartott 

Máltán. A kommunikációs csoport, 

valamint a kommunikációs kapcsolat-

tartók ülésével egybekötött eseményen 

az EGSZB tagjai vitát folytattak a mál-

tai civil társadalom képviselőivel a fi a-

taloknak az európai projektbe történő 

bevonásáról. A vallettai Európai Ház-

ban tartott megbeszélést egy ismert mál-

tai műsorvezető, dr. Andrew Azzopardi 

vezette le. Az ülésterem zsúfolásig meg-

telt, illetve a Facebookon és a Twitteren 

is követhető volt az esemény, amelynek 

keretében EGSZB-tagok, köztük Anna 

Maria Darmanin és Jacek Krawczyk 

EGSZB-alelnök, valamint a kommuni-

kációs csoport tagjai és a kommuniká-

ciós kapcsolattartók eszmét cserélhettek 

az EU fi atal polgáraival.

Néhány tagállam jól teljesít a foglal-

koztatás, és ezen belül a fi atalok számára 

biztosított munkalehetőségek terén. A 

helyzet azonban országonként más és 

más: Spanyolországban a fi atal munka-

nélküliek aránya eléri a drámai 45%-ot. 

Hogyan szoríthatjuk vissza az EU-ban a 

fi atalok 20%-os munkanélküliségi rátá-

ját, amely néhány tagállamban még a 

közösségi szintnél is magasabb? E rend-

kívül sürgető kérdés áttekintésére az 

EGSZB a Spanyol Gazdasági és Szociális 

Tanáccsal közösen konferenciát szerve-

zett június 6-án, Madridban. Spanyolor-

szágban a munkanélküliség 40%-os a fi a-

talok körében. Ez a tendencia a fi atalabb 

generáció egyik fő aggodalma. 

A máltai ülésen fel-

merült az a problematika 

is, hogy a fi atalokat egyre 

kevésbé érdekli az euró-

pai integráció kérdése. Az 

„európai békeprojekt” szlo-

gen már nem mindig érde-

kes a fi atalok számára. Új 

mottóra van tehát szükség. 

Claus Sørensen, az Euró-

pai Bizottság Kommuni-

kációs Főigazgatóságának 

vezetője ezért a fenntart-

ható Európa, a tiszta, virágzó és szociális 

Európa jelszavát javasolta, amely a fi a-

talok számára tiszta levegőt és ivóvizet, 

megfi zethető árú, jó minőségű élelmi-

szereket biztosít, valamint annak a lehe-

tőségét, hogy békében éljenek, utazza-

nak, dolgozzanak és tanuljanak. 

Az EU egyik sikertörténete az 

ERASMUS program, amelyben 1987 óta 

eddig 2,3  millió diák vett részt. Az 

EGSZB a kezdetek óta támogatja az 

ilyen projekteket. Az Európa 2020 stra-

tégia „Mozgásban az ifj úság” kiemelt 

kezdeményezéséről készült, valamint az 

EU ifj úsági stratégiája tárgyában 2009-

ben elfogadott véleményében az EGSZB 

már rámutatott arra, hogy az ifj úságstra-

tégiát nem csupán a fi atalok számára, 

hanem a fi atalokkal együtt kell kidol-

gozni.  
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Az egynapos konferencia közvetlenül 

is érintette az EGSZB munkaerő-piaci 

megfigyelőközpontját, hiszen elnöke, 

Krzysztof Pater (Egyéb tevékenysé-

gek csoportja, Lengyelország) látta el a 

konferencia elnöki tisztségét. A viták-

ban több mint 130 fő szólalt fel, a ren-

dezvényről pedig a spanyol médiumok 

is tudósítottak. 

A konferencia egy nyitóüléssel 

kezdődött, amelyen Krzysztof Pater, 

Valeriano Gómez Sánchez spanyol 

munkaügyi és bevándorlási miniszter, 

valamint Marcos Peña Pinto, a Spanyol 

Gazdasági és Szociális Tanács elnöke 

vett részt.

Egységes európai égbolt II.: csak egy ábránd?
A meghallgatáson, 

amelyet az Európai 

Gazdasági és Szociá-

lis Bizottság szervezett 

az „egységes európai 

égbolt” csomag vég-

rehajtásának helyze-

téről, és amelyen a 

légiközlekedési ipar fő szereplői vettek részt, jól érzékelhető volt 

e kérdés sürgőssége.  Két évvel azt követően, hogy az EU jogal-

kotói elfogadták, az európai légi közlekedés hiányosságait orvo-

solni hivatott jogszabálycsomagot továbbra sem hajtották végre. 

„A késések és torlódások Európa-szerte szomorú valósággá 

váltak, és ez a légtér használóira, az iparág szabályozó szerveire 

és a repülőterekre egyaránt negatív hatást gyakorol. Ha minden 

érintett magáénak vallaná és követné az európai légiközlekedés-

irányítás fenntartható jövőjére vonatkozó ambiciózus célokat, a 

CO
2
-kibocsátás járatonként 12%-kal lenne kevesebb, emellett a 

hatékonyság, a biztonság és a kapacitás lényegesen növekedne” 

– érvelt Jacek Krawczyk, az EGSZB alelnöke, egyben az egységes 

európai égbolt II.-ről szóló vélemény előadója. 

A második „egységes európai égbolt” csomag teljes körű és 

gyors végrehajtása ösztönözné a mobilitást, javítaná az utazás 

kényelmét és elősegítené Európa versenyképességét, érveltek a 

meghallgatás résztvevői. E reformok nélkül Európa lemarad a 

fenntartható közlekedés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság irányába tartó globális versenyben.

A résztvevők kérték az Európai Bizottságot, hogy álljon e folya-

mat élére, és vezényelje le azt. „Arra kérem az Európai Bizottsá-

got, hogy vezető szerepét felhasználva küszöbölje ki az egységes 

európai égbolt végrehajtása előtt álló különböző akadályokat és 

politikai problémákat” – mondta Stephane Buff etaut, az EGSZB 

közlekedéssel és energiaüggyel foglalkozó szekciójának elnöke. 

Krzysztof Kapis, a lengyel infrastrukturális minisztérium veze-

tője hangsúlyozta, hogy az EU soron következő lengyel elnöksége 

jelentős erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy az egy-

séges európai égbolt II. végrehajtása lépést tartson az ambiciózus 

menetrenddel. Többen úgy gondolják, hogy Lengyelország lesz az 

elkövetkező húsz év egyik leggyorsabban fejlődő légiközlekedési 

piaca. „Felkészülten akarjuk fogadni ezt a forgalomnövekedést” 

– jegyezte meg.

Az Egyesült Államok szövetségi légi közlekedési ügynökségétől 

(FAA) is több küldött vett részt a meghallgatáson, ahol hangsú-

lyozták, hogy a biztonságos befektetői környezet az Atlanti-óceán 

mindkét partján egyaránt fontos.

Az EGSZB-nél rendezett meghallgatás összehozta a légi közle-

kedés szabályozó szerveit, a légtér felhasználóit, a légi közlekedés 

dolgozóit, a repülőtér-üzemeltetőket és a légi irányítási szolgálta-

tást nyújtókat az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az 

EU soron következő lengyel elnöksége képviselőivel. Az EGSZB 

az egységes európai égbolt II.-ről készülő véleményét várhatóan 

2011 júliusában fogadja el. (mb) 

 ●

 A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
A civil társadalom ösztönözheti 
a keleti partnerséget

A Gintaras Morkis (Munkaadók csoportja, Litvánia) által készített 

vélemény olyan támogatásra érdemes nagy lehetőségként tekint a 

keleti partnerségre, amely révén bővíthetők az EU-t a partneror-

szágokkal összekapcsoló hálózatok. A véleményt Győri Enikő uniós 

ügyekért felelős magyar államtitkár jelenlétében fogadták el. Az 

államtitkár asszony azért jött el az EGSZB-hez, hogy megvitassák 

a magyar elnökség munkájának eredményeit. Az EGSZB hangsú-

lyozza, hogy mind stratégiai szükségszerűségként, mind pedig politi-

kai befektetésként támogatja a keleti partnerséget. Az EGSZB, amely 

készen áll arra, hogy közreműködjön a folyamat sikerre vitelében, 

a kormányok és a civil társadalom közötti párbeszéd megerősíté-

sére szólít fel.  

A mediterrán térségben bekövetkezett közelmúltbeli események 

bizonyították, hogy a civil társadalom felbecsülhetetlen értékű hoz-

zájárulást nyújt a haladáshoz mind az alkotmányos reform, mind az 

intézményépítés terén. Kulcsfontosságú a párbeszéd szintjének javí-

tása nemzeti szinten, ezért 

az EGSZB a civil társada-

lommal folytatott kon-

zultációk mechanizmu-

sának bevezetését java-

solja a keleti partnerség 

valamennyi országában. 

A párbeszéd olyan szer-

vezeteken keresztül való-

sul majd meg, amelyek az 

egyes országok sajátos körülményeit tükrözik. Az EGSZB készen áll 

és örömmel fogadja a tapasztalatcsere kilátását a keleti partnerség 

országaiban működő civil szervezetekkel. (ma) ●

Roma integrációs stratégia

Azon a napon, amikor Johannes 

Hahn regionális politikáért fele-

lős európai biztos a kohéziós 

politika kérdéseit vitatta meg 

az EGSZB tagjaival, az EGSZB 

két időszerű véleményt fogadott 

el a romák társadalmi integrá-

ciójának uniós megközelítésé-

ről,  Topolánszky Ákos („Egyéb 

tevékenységek”, Magyarország), 

illetve Anne-Marie Sigmund („Egyéb tevékenységek”, Ausztria) tollá-

ból. Intézményünk arra a következtetésre jutott, hogy a nehéz helyzet 

orvoslásához egy integrált, koordinált és koherens összeurópai stra-

tégia, illetve nemzeti és helyi szinten végrehajtott program elegyéből 

álló megközelítésre van szükség. Fontos megjegyezni, hogy döntés 

született arról, hogy a jövőbeli intézkedéseket a romákkal, illetve az 

őket képviselő szervezetekkel együtt kell kidolgozni. 

Az Európai Bizottság szándékának üdvözlése mellett az EGSZB 

úgy véli, hogy az oly régóta várt stratégia nem felel meg az elvárások-

nak; ambiciózusabb, konkrétabb és egyúttal megfelelőbben struktu-

rált lehetett volna. Bármilyen politikáról legyen is szó, azt erősíteni 

kell azáltal, hogy a vita minden szintjén bevonják az érdekelt felek 

széles körét, köztük a helyi civil társadalmat, a tudományos szakér-

tőket, a szociális partnereket és ami még fontosabb, a roma népes-

ség képviselőit és tagjait. (ma) ●

A szegénység elleni küzdelem 
platformjának erősítése

Az Európa 2020 stratégiában felvázolt, a szegénység és társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelem részeként az Európai Bizottság közle-

ményt tett közzé „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küz-

delem európai platformja” címmel. Az EGSZB a Maureen O’Neill 

(Egyéb tevékenységek csoportja, Egyesült Királyság) előadó által 

készített véleményében elemezte ezt a közleményt, amely intézke-

déseket fogalmazott meg a szegénység visszaszorítására vonatkozó 

célkitűzés (legalább 20 millióval kevesebb érintett 2020-ig) elérése 

irányába történő haladás ösztönzésére. 

A felelősség és a koherencia jelentették az EGSZB ajánlásainak 

alapvető elveit. Mivel a szegénység sérti az emberi jogokat, a kor-

mányzatoknak, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak 

közös felelősséget kell vállalniuk a felszámolásáért. Következéskép-

pen a megszorító intézkedéseknek nem szabad veszélybe sodorniuk a 

szegénység elleni küzdelmet, és meg kell erősíteni a civil társadalom 

részvételét a platformban. Az EGSZB fontosnak tartotta az Európa 

2020 stratégiában a gazdasági, pénzügyi, foglalkoztatási és szociális 

intézkedések között koherenciát, és hangsúlyozta az uniós fi nanszí-

rozás növelésének és egyszerűsítésének szükségességét, különösen 

ami a szociális alapokat illeti. (ma) 

 

 

 ●

„Köztes világok. Osztrák kortárs művészet (In Between. Austria 
Contemporary)” kiállítás az EGSZB-ben

Az oktatásért, művészetért és kul-

túráért felelős osztrák szövetségi 

minisztériummal partnerségben 

létrehozott „Köztes világok. Oszt-

rák kortárs művészet” elnevezésű 

kiállítást az EGSZB székhelyén 

rendezték meg. A „Köztes világok.  

Kortárs osztrák művészet” kiállítás 

a mai Ausztria számos művészeti 

irányzatát mutatta be, és bepillan-

tást nyújtott a látogatóknak az osztrák művészeti életbe. Az EGSZB-ben rendezett kiállítás időtar-

tama alatt tizenhét ígéretes fi atal osztrák művész munkáit tekinthette meg a nagyszámú érdeklődő.

A látogatók között volt számos olyan hivatalos személy is, akik jelenlétükkel is támogatták a 

kiállítás sikerét. A kiállítás megnyitóján részt vett Claudia Schmied oktatásért, művészetért és 

kultúráért felelős osztrák szövetségi miniszter, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-

ság elnöke, Staff an Nilsson is. A vendégek között volt még Androulla Vassiliou oktatással, kul-

túrával, többnyelvűséggel és ifj úsággal foglalkozó uniós biztos és Johannes Hahn regionális poli-

tikáért felelő biztos is. (ma) 

A kiállítással kapcsolatos további információért látogasson el a www.bmukk.gv.at oldalra. ●

RÖVID HÍREK

A konferencián többek között jelen 

volt Javier Ferrer Dufol, a CEOE (spa-

nyol üzleti szövetség) alelnöke, Paloma 

Lopez, a CCOO (spanyol szakszervezet) 

foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó tit-

kára, valamint Antonio Ferrer, az UGT 

(spanyol szakszervezet) szakszervezeti 

fellépésekért felelős titkára.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy 

további erőfeszítésekre van szükség az 

oktatás, a képesítések, valamint az állami 

és magántulajdonú foglalkoztatási szol-

gálatok területén. Ezen túlmenően el kell 

indítani a gazdasági növekedést, és hala-

déktalanul felül kell vizsgálni munkaerő-

piacaink szabályozási keretét. (ail) ●

Come’N’Listen – Liszt Ferenc szupersztár

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-

ság (EGSZB) június 15-én, Liszt Ferenc 

születésének 200. évfordulóját ünne-

pelve, a Come’N’ Listen sorozat része-

ként zenei rendezvényt tartott. A magyar 

uniós elnökség keretében tartott rendez-

vényt az EGSZB elnöke, Staff an Nilsson 

nyitotta meg.

A Liszt-hangverseny zenei utazásra – egy időben és térben a múltba visszatekintő 

európai utazásra – invitálta a hallgatókat, illusztrált áttekintést nyújtva Liszt Ferencről 

– életéről, zenéjéről, az életében szerepet játszó nőkről és spiritualitásáról. Liszt életé-

nek ezt a négy oldalát Topolánszky Ákos, az EGSZB magyar tagja és Caroline Henault, 

az EGSZB orvosi szolgálatának tagja mutatta be.

Dmytro Sukhovienko ukrán zongorista és Bárdos-Féltoronyi Hanna magyar szár-

mazású mezzoszoprán néhány kiemelkedő dalt és zongoradarabot adott elő Liszt élet-

művéből.

Az EGSZB kulturális programjának fontos elemeként továbbra is részt kíván venni 

hasonló zenei rendezvények szervezésében. A zene Európa kulturális örökségének 

olyan, lényeges része, amelynek szerepe volt az európai identitás formálásában. A 

Come’N’Listen program műsorán olyan szerzők szerepelnek, akik meghatározó alakjai 

voltak az európai zenetörténetnek – olyan európai polgárok voltak, akik élete és mun-

kássága szorosan beágyazódott az európai tradíciókba, és akik fontos zenei örökséget 

hagytak az utánuk következő generációkra. (sb) ●

w.bmuk

A politikán túl: az EGSZB 
a polgárok valódi 
szükségleteiről

Interjú Tomasz Jasińskival, 
az EGSZB Munkavállalók 
csoportjának tagjával, az 
Összlengyel Szakszervezeti 
Szövetség nemzetközi 
tanácsadójával.

EGSZB info: Mi volt az 
EU-val kapcsolatos első 
tapasztalata? 

TJ: Első tapasztalatomat 2001 és 

2004  között  szereztem, az 

Összlengyel Szakszervezeti Szö-

vetség (OPZZ) képviselőjeként az 

EU–Lengyelország konzultatív vegyes bizottság keretén belül végzett 

munkám során. Ez annyiban bizonyult hasznosnak, hogy amikor az 

EGSZB tagja lettem, különösebb nehézség nélkül be tudtam kapcso-

lódni az intézmény munkájába.

EGSZB info: Hogyan magyarázná el röviden az 
EGSZB szerepét egy polgár számára?

TJ: A szervezett civil társadalom hangját jelenti, de nem politikai érte-

lemben. A polgárok valós elvárásait fogalmazza meg, amelyeket az 

uniós szintű politikai döntéshozóknak fi gyelembe kell venniük.

EGSZB info: Hogyan befolyásolja EGSZB-tagsága 
a Lengyelországban végzett mindennapi 
munkáját, és milyen előnyökkel jár az EGSZB 
nemzeti szinten?

TJ: Az EGSZB-ben végzett munkámhoz kötődő gyakori utazások és a 

sok új feladat természetesen hatással van az OPZZ-ben végzett mun-

kámra, és a magánéletemre is. Brüsszeli tevékenységem legfontosabb 

szempontja, hogy az EU intézkedéseit illetően már a munkák korai 

szakaszában információkhoz juthatok. Ezáltal itt, Lengyelországban 

felkészülhetünk az esetleges változásokra, és sokkal korábban ki tud-

juk dolgozni álláspontunkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Az EGSZB-tagság hosszabb, 
rendszertelenebb 
munkaidővel jár

Interjú Krzysztof Ostrowskival, az 
EGSZB Munkaadók csoportjának 
tagjával, a Business Centre 
Club intervenciós osztályának 
igazgatójával

EGSZB info: Mi volt az első 
tapasztalata az EU kapcsán? 

KO: Első tapasztalatomat diákkorom-

ban szereztem, turistaként. Nagy benyo-

mást tett rám az, hogy milyen egyszerű 

az egyik tagállamból a másikba utazni. 

Úgy gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, 

hogy az Unióhoz kapcsolódó első szak-

mai tapasztalatomat is megszerezhettem: részt vettem egy csoportban, 

amely egy megállapodásról tárgyalt az Európai Unióval.

EGSZB info: Hogyan foglalná össze néhány szóban 
a polgárok számára azt, hogy milyen  szerepet tölt 
be az EGSZB?

KO: Az EGSZB „híd” az európai intézmények és a tagállami civil társa-

dalmi szervezetek között. Lehetőséget biztosít arra, hogy bárki európai 

szinten hangot adhasson gazdasági és szociális kérdésekkel kapcsolatos 

aggályainak, új ötletekkel álljon elő, vagy javaslatot tegyen az európai jog-

alkotás javítása céljával.

EGSZB info: Miként befolyásolja az EGSZB-tagság a 
Lengyelországban napi szinten végzett munkáját, 
illetve milyen előnyöket jelent az EGSZB a nemzeti 
szint számára?

KO: A legfontosabb hatást a munkaidőm terén tapasztalom, amely rend-

szertelenné vált. Gyakran, ha repülőre kell szállnom, a munkanap hajnali 

4 órakor kezdődik, és vagy nagyon későn érek vissza Lengyelországba, vagy 

Brüsszelben kell éjszakáznom. A lengyelországi munkámhoz kapcsolódó 

sürgős ügyeket a Brüsszelbe és az onnan hazafelé tartó járatokon kell ren-

deznem. Aki EGSZB-tag kíván lenni, annak szeretnie kell az utazást, és 

készen kell állnia arra, hogy gyakran és különböző országokba utazzon.

A nemzeti szint számára a legnagyobb előny abban áll, hogy a szerve-

zetünk tagságát alkotó vállalatok hangot adhatnak az európai jogszabály-

okkal kapcsolatos aggályaiknak, és tájékoztatást kaphatnak az EGSZB-ben 

tárgyalt legfontosabb témákban. Az EGSZB által olyan konkrét piaci ága-

zatok kapcsán készített vélemények, mint a biomassza vagy az információs 

technológiák, segítséget jelentenek az érdekelt vállalatok számára üzleti 

terveik felállításában.  ●

Figyelnünk kellene 
országaink civil 
társadalmának véleményére

Interjú Marzena Mendza-
Drozddal, az EGSZB 
Egyéb tevékenységek 
csoportjának tagjával, a 
Lengyel Civil Szervezetek 
Országos Szövetségének 
alelnökével 

EGSZB info: Hogyan 
vált az EGSZB tagjává?

MMD: 2004-ben lettem az 

EGSZB tagja, a Civil Kezdemé-

nyezések Fóruma egyesület aján-

lására. Más szervezetekkel közösen ez az egyesület látta el többek között a 

lengyel civil szervezetek brüsszeli képviseletét is, e tevékenységben pedig 

közvetlenül is részt vettem. Ezért maga az EGSZB sem volt számomra 

teljesen ismeretlen, bár természetesen nem voltam teljesen tisztában az 

intézmény gyakorlati működésével.

EGSZB info: Hogyan magyarázná el röviden az 
EGSZB szerepét egy polgár számára?

MMD: Ha teljesen őszinte szeretnék lenni, azt mondanám, hogy ez egy 

jól átgondolt szervezet, amely a gyakorlatban viszont nem használja ki 

teljesen azt a lehetőségét, hogy a civil társadalmi szervezetek vélemé-

nyének szócsöve lehetne.  Ennek számos oka van. Az EGSZB-ben eltöl-

tött hét év után továbbra is úgy gondolom, hogy jobban odafi gyelhet-

nénk és oda is kellene fi gyelnünk a tagállamok szervezeteinek megnyil-

vánulásaira, és hangsúlyosabban kellene képviselnünk véleményünket. 

EGSZB info: Miként befolyásolja az EGSZB-tagság a 
Lengyelországban napi szinten végzett munkáját, 
illetve milyen előnyöket jelent az EGSZB a nemzeti 
szint számára?

MMD: EGSZB-tagságom mind a lengyelországi munkámra, mind pedig 

a magánéletemre hatással van.  

Manapság szerencsére sok mindent el lehet intézni az interneten 

keresztül, de el sem tudom képzelni, hogy például harminc évvel ezelőtt 

hogyan voltak képesek elődeink ügyeiket intézni.  Napjainkban, mint 

a Lengyel Civil Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, az aktuális 

információk birtokában megkönnyíthetem a civil szervezetek felkészü-

lését a közeledő változásokra.   

 

 ●

ági képviselőkkel, szakszervezetekkel, az 

informális szektorral – többek közt utcai 

árusokkal –, európai testületekkel és agy-

trösztökkel. 

Széles körű volt az egyetértés abban, 

hogy mélyreható vitára és elemzésre van 

szükség bizonyos, az EU és India közötti 

kapcsolatok előrehaladását gátló kérdé-

sekkel kapcsolatban, mivel mindkét fél 

teljesen különböző nézőpontot képvisel. 

Ez a helyzet például a fenntartható fej-

Jillian van Turnhout

EGSZB-delegáció az EU–Kína kerekasztalon

EGSZB-delegáció Indiában

Győri Enikő, európai uniós ügyekért 
felelős magyar államtitkár

Johannes Hahn biztos

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

További információk a következő honlapon találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Az önkéntesség értéke

EU–Kína kerekasztal

Az EGSZB szerint nyílt párbeszédre van szükség Indiával

A „Légy önkéntes! Tégy valamit!” című, 

az önkéntesség európai éve keretében 

tartott második uniós szintű temati-

kus konferenciára 2011. május 23-án 

és 24-én került sor, nagy siker mellett. 

A rendezvény általános célja az 

volt, hogy fórumot biztosítson euró-

pai önkéntesek számára ahhoz, hogy 

hálózatokat építsenek, megosszák egy-

mással az önkéntesség terén szerzett 

tapasztalataikat, és tanuljanak azok-

Az EU–Kína kerekasztal résztve-

vői május 9. és 12. között találkoz-

tak Hszianban, hogy megvitassák az 

inkluzív regionális fejlesztés és a kör-

Indiába látogatott 2011. már-

cius 20. és 25. között az 

EGSZB küldöttsége Xavier 

Verbovennek, az EU−India 

nyomonkövetési bizottság 

elnökének vezetésével. A láto-

gatás kettős célt szolgált: hogy 

a küldöttség megbeszélést foly-

tathasson különböző indiai 

érdekeltekkel az EU–India 

kerekasztal újraindításának 

lehetőségéről, továbbá hogy 

meghallgathassa az indiai civil 

társadalom nézeteit az EU–

India szabadkereskedelmi meg-

állapodásokról jelenleg folyó 

tárgyalásokkal kapcsolatban. A 

küldöttség találkozott az Euró-

pai Unió indiai delegációjával, 

kereskedelmi kamarákkal, ipar-

ból. Az EGSZB és az Európai Bizott-

ság közösen workshopot is szervezett 

az EGSZB épületében a vállalatok tár-

sadalmi felelősségvállalása és a munka-

vállalói önkéntesség témájában. 

Az EGSZB 2006-ban az első intéz-

mény volt, amely felvetette az önkén-

tességnek szentelt európai év ötletét, ez 

a konferencia pedig a 2011-ben meg-

valósult elképzelés fontos mérföldkö-

vét jelenti az önkéntes munkát vég-

zők szakértelmének és hozzájárulásá-

nak elismerése irányában. Az EGSZB 

nagy fi gyelmet szentel az önkéntesség 

témájának, és úgy véli, hogy az felbe-

csülhetetlen értéket nyújt a társada-

lomnak. A konferencia résztvevőihez 

intézett beszédében Staff an Nilsson, az 

EGSZB elnöke üdvözölte azt a tényt, 

hogy ennyire sokan készek foglalkozni 

azzal, hogy a vállalkozói szektor milyen 

szerepet tölthet be az önkéntesség elő-

nyezetbarát gazdaság kérdéseit a fenn-

tartható fejlődés összefüggésében, a két 

oldal által ismertetett jelentések alapján. 

„Lehet, hogy nem mindenben jutottunk 

lődés terén, különösen annak szociális 

dimenzióját tekintve.

A másik nagy kihívást nyilvánvalóan 

az EU–India szabadkereskedelmi meg-

állapodásokról szóló tárgyalási fordu-

lók jelentik: köztük az, hogy milyen gaz-

dasági és társadalmi kihatásai lesznek a 

megállapodásnak az indiai társadalomra 

nézve; továbbá az, hogy egyre nagyobb 

szükség van egy olyan gazdaság behatóbb 

ismeretére, amelynek 92%-át az informá-

mozdításában. Az elnök a második nap 

záró plenáris ülésén is felszólalt: 

„(…) az EGSZB a megfelelő fórum az 

önkéntesség támogatás  ára, és az általa 

jelentett érték elismertetésére: az Euró-

pai Gazdasági és Szociális Bizottságnál 

sokan képviselünk önkéntes szervezete-

ket, legtöbbünk végez valamiféle önkén-

tes munkát a bizottságnál, és életünk egy 

pontján mindannyiunknak volt valami 

közünk az önkéntességhez. Az önkéntes 

tevékenység talán a legjobb példája a 

polgári szerepvállalásnak: amellett, hogy 

magukat az önkénteseket jóleső érzés-

sel tölti el, ennél még fontosabb, hogy a 

társadalom számára is haszonnal jár” 

– mondta. (cc/mv) 
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egyetértésre, de közelebb kerül-

tünk ahhoz, hogy megértsük 

egymást és tanuljunk egymás-

tól” – szögezte le bevezetőjében 

Staff an Nilsson EGSZB-elnök. 

Staff an Nilsson, aki az EGSZB 

küldöttségét vezette, arra kérte 

a kínai partnereket, hogy nyílt 

és őszinte párbeszédet és esz-

mecserét folytassanak a kihí-

vást jelentő gazdasági és tár-

sadalmi kérdésekről a kölcsö-

nös megértés előmozdítása és 

a megerősített együttműködés 

biztosítása érdekében. Vang 

Kang, a Kínai Gazdasági és Szo-

ciális Tanács elnöke vázlatosan 

ismertette Kína reformfolya-

matát és a modernizáció hatá-

sát, mely kínaiak millióit vezette 

ki a szegénységből. A kilencedik 

EU–Kína kerekasztal közös nyilatko-

zata honlapunkon olvasható. (cc) 

 

 ●

lis szektor adja – ez ugyanis a tárgyalá-

sokat megelőzően készített hatásvizsgá-

latokból szinte teljesen kimaradt –, vala-

mint egy, az eff ajta megállapodások nyo-

mon követésére alkalmas eszközre.

Ezeknek a kihívásoknak a leküzdé-

sében döntő szerepük van a szakszerve-

zeteknek – Európában és Indiában egy-

aránt –, valamint a munkaadói szerveze-

teknek és a civil társadalom más szerep-

lőinek. (xv/as) ●

Hírek tagjainkról

Jillian van Turnhout, az EGSZB tagja 
bekerült az ír szenátusba 

Minden éremnek két oldala van: az EGSZB sajnálja ugyan, hogy egyik ír tagja, 

Jillian van Turnhout a közelmúltban kilépett az EGSZB-ből, örömmel értesült 

viszont arról, hogy hazájában szenátorrá nevezték ki. Az EGSZB gratulál Jillian 

van Turnhoutnak a kinevezéshez, egyben sok sikert kíván neki új megbízatásá-

ban a Seanad Éireannben. 

Jillian van Turnhoutot a Taoiseach nevezte ki a Gyermekjogi Szövetségben 

végzett munkájáért. „Nagy szakmai sikerként könyvelem el, hogy a Gyermekjogi 

Szövetségben végzett munkámért ilyen megtiszteltetésben részesülhetek. Meggyő-

ződésem, hogy kinevezésemmel valami fontosat tehetek és teszek is” – mondta.

Jillian van Turnhout korábban az EGSZB alelnöke és az elmúlt 12 évben (az 

Egyéb tevékenységek, III. csoportban) bizottságunk aktív tagja volt. Az elnök-

ségben végzett munkáját mostantól Padraig Walshe veszi át. (ail) 

 

 

 ●

A lengyel elnökség négy feltáró vélemény kidolgozására kérte az EGSZB-t

Az EGSZB a lengyel tagok szemével 

A demográfi ai kihívásokhoz átfogó, tartós megoldás kell 

A népesség idősödésének a munkaerőpiacra gyakorolt jövőbeli hatásairól szóló, Wolfgang Greif (Mun-

kavállalók csoportja, Ausztria) által jegyzett véleményében az EGSZB kétkedve fogadja az olyan egyszerű 

megoldásokat, mint a törvényes nyugdíjkorhatár megemelése, illetve a tőkefedezeti magán-nyugdíjrend-

szerekre történő átállás. Ehelyett inkább célzott növekedési politika folytatására és a foglalkoztatási lehe-

tőségek bővítésére szólít fel. 

A rendelkezésre álló munkaerő a legtöbb országban elegendő a szükségletek kielégítésére. Az EGSZB 

úgy véli, hogy integrációs stratégiákkal a népesség öregedésével összefüggő jövőbeli fi nanszírozási gon-

dokat kordában lehet tartani. 

A mezőgazdasági szektor erősítése a keleti partnerség országaiban 

A második feltáró vélemény előadója, Seppo Kallio (Egyéb tevékenységek csoport, Finnország) a keleti 

partnerség és az uniós politikák keleti dimenziója közötti kölcsönhatást elemzi. Az EGSZB szeretné, ha 

a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az agrárpolitika kiemeltebb helyet kapna az EU-nak a keleti 

partnerség országaival folytatott tárgyalásaiban, mivel nagy jelentőségűek a gazdasági, társadalmi és regi-

onális fejlesztésben.

Mivel a partnerség országainak nehézségeik vannak az egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) 

rendeletekben foglalt uniós normáknak és kritériumoknak történő megfelelés terén, az EGSZB javasolja, 

hogy az SPS-kérdések a keleti partnerségi együttműködés keretében új pontot alkossanak. 

Milyen jövő vár az éghajlatvédelmi üzleti beruházásokra a válság után?

A harmadik feltáró véleményre szóló felkérésében a lengyel kormány annak a kihívást jelentő kérdésnek 

a vizsgálatára kérte az EGSZB-t, hogy a gazdasági válság hogyan hat az európai vállalatoknak az éghajlat-

védelem területére vonatkozó további beruházási képességére.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában elérhető 20%-ot meghaladó mérséklés lehetőségeit 

elemző dokumentumában az Európai Bizottság a 30%-os célkitűzés elérésének különböző lehetséges mód-

jait járja körül. A dokumentum azonban nem foglalkozik azzal a hatással, amelyet a válság gyakorolha-

tott a „zöld” üzleti beruházásokra. A Josef Zbořil (Munkaadók csoportja, Cseh Köztársaság) előadó köz-

reműködésével tevékenykedő munkacsoport rögtön neki is látott a feladatnak, és várhatóan 2011 októ-

berében készül majd el véleményével.

TEN-T az új tagállamokban – nem elég fontos terület az EU számára?

Az EGSZB alelnöke, Jacek Krawczyk (Munkaadók csoportja, Lengyelország) által készített, az uniós 

közlekedéspolitika és a TEN-T fenntartható fejlesztéséről szóló vélemény sajnálattal jegyzi meg, hogy az 

EU nem tartja elég fontosnak, hogy hatékony transzeurópai hálózatokat építsen ki az új tagállamokban.  

Addig nem valósulhat meg egy egységes európai közlekedési piac és egy igazi belső piac sem – írja a véle-

mény –, amíg az EU régióit és nemzeti hálózatait nem köti össze megfelelő módon egy modern infrast-

ruktúra. Kiemelt fi gyelmet érdemel az úgynevezett szomszédságpolitika – azaz az összeköttetések az EU 

északi, keleti és déli területei felé –, amely az egyedi infrastrukturális projektek helyett elsősorban a háló-

zatra összpontosít. (mb/ma) ●

Kommunikáció a fi atalokkal 
együttműködésben

Az EGSZB szívén viseli 
a munka nélküli fi atalok sorsát

J ú n i u s b a n  a z  E G S Z B  e g y  a 

polgárközeliséget előtérbe helyező 

(„going local”) rendezvényt tartott 

Máltán. A kommunikációs csoport, 

valamint a kommunikációs kapcsolat-

tartók ülésével egybekötött eseményen 

az EGSZB tagjai vitát folytattak a mál-

tai civil társadalom képviselőivel a fi a-

taloknak az európai projektbe történő 

bevonásáról. A vallettai Európai Ház-

ban tartott megbeszélést egy ismert mál-

tai műsorvezető, dr. Andrew Azzopardi 

vezette le. Az ülésterem zsúfolásig meg-

telt, illetve a Facebookon és a Twitteren 

is követhető volt az esemény, amelynek 

keretében EGSZB-tagok, köztük Anna 

Maria Darmanin és Jacek Krawczyk 

EGSZB-alelnök, valamint a kommuni-

kációs csoport tagjai és a kommuniká-

ciós kapcsolattartók eszmét cserélhettek 

az EU fi atal polgáraival.

Néhány tagállam jól teljesít a foglal-

koztatás, és ezen belül a fi atalok számára 

biztosított munkalehetőségek terén. A 

helyzet azonban országonként más és 

más: Spanyolországban a fi atal munka-

nélküliek aránya eléri a drámai 45%-ot. 

Hogyan szoríthatjuk vissza az EU-ban a 

fi atalok 20%-os munkanélküliségi rátá-

ját, amely néhány tagállamban még a 

közösségi szintnél is magasabb? E rend-

kívül sürgető kérdés áttekintésére az 

EGSZB a Spanyol Gazdasági és Szociális 

Tanáccsal közösen konferenciát szerve-

zett június 6-án, Madridban. Spanyolor-

szágban a munkanélküliség 40%-os a fi a-

talok körében. Ez a tendencia a fi atalabb 

generáció egyik fő aggodalma. 

A máltai ülésen fel-

merült az a problematika 

is, hogy a fi atalokat egyre 

kevésbé érdekli az euró-

pai integráció kérdése. Az 

„európai békeprojekt” szlo-

gen már nem mindig érde-

kes a fi atalok számára. Új 

mottóra van tehát szükség. 

Claus Sørensen, az Euró-

pai Bizottság Kommuni-

kációs Főigazgatóságának 

vezetője ezért a fenntart-

ható Európa, a tiszta, virágzó és szociális 

Európa jelszavát javasolta, amely a fi a-

talok számára tiszta levegőt és ivóvizet, 

megfi zethető árú, jó minőségű élelmi-

szereket biztosít, valamint annak a lehe-

tőségét, hogy békében éljenek, utazza-

nak, dolgozzanak és tanuljanak. 

Az EU egyik sikertörténete az 

ERASMUS program, amelyben 1987 óta 

eddig 2,3  millió diák vett részt. Az 

EGSZB a kezdetek óta támogatja az 

ilyen projekteket. Az Európa 2020 stra-

tégia „Mozgásban az ifj úság” kiemelt 

kezdeményezéséről készült, valamint az 

EU ifj úsági stratégiája tárgyában 2009-

ben elfogadott véleményében az EGSZB 

már rámutatott arra, hogy az ifj úságstra-

tégiát nem csupán a fi atalok számára, 

hanem a fi atalokkal együtt kell kidol-

gozni.  
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Az egynapos konferencia közvetlenül 

is érintette az EGSZB munkaerő-piaci 

megfigyelőközpontját, hiszen elnöke, 

Krzysztof Pater (Egyéb tevékenysé-

gek csoportja, Lengyelország) látta el a 

konferencia elnöki tisztségét. A viták-

ban több mint 130 fő szólalt fel, a ren-

dezvényről pedig a spanyol médiumok 

is tudósítottak. 

A konferencia egy nyitóüléssel 

kezdődött, amelyen Krzysztof Pater, 

Valeriano Gómez Sánchez spanyol 

munkaügyi és bevándorlási miniszter, 

valamint Marcos Peña Pinto, a Spanyol 

Gazdasági és Szociális Tanács elnöke 

vett részt.

Egységes európai égbolt II.: csak egy ábránd?
A meghallgatáson, 

amelyet az Európai 

Gazdasági és Szociá-

lis Bizottság szervezett 

az „egységes európai 

égbolt” csomag vég-

rehajtásának helyze-

téről, és amelyen a 

légiközlekedési ipar fő szereplői vettek részt, jól érzékelhető volt 

e kérdés sürgőssége.  Két évvel azt követően, hogy az EU jogal-

kotói elfogadták, az európai légi közlekedés hiányosságait orvo-

solni hivatott jogszabálycsomagot továbbra sem hajtották végre. 

„A késések és torlódások Európa-szerte szomorú valósággá 

váltak, és ez a légtér használóira, az iparág szabályozó szerveire 

és a repülőterekre egyaránt negatív hatást gyakorol. Ha minden 

érintett magáénak vallaná és követné az európai légiközlekedés-

irányítás fenntartható jövőjére vonatkozó ambiciózus célokat, a 

CO
2
-kibocsátás járatonként 12%-kal lenne kevesebb, emellett a 

hatékonyság, a biztonság és a kapacitás lényegesen növekedne” 

– érvelt Jacek Krawczyk, az EGSZB alelnöke, egyben az egységes 

európai égbolt II.-ről szóló vélemény előadója. 

A második „egységes európai égbolt” csomag teljes körű és 

gyors végrehajtása ösztönözné a mobilitást, javítaná az utazás 

kényelmét és elősegítené Európa versenyképességét, érveltek a 

meghallgatás résztvevői. E reformok nélkül Európa lemarad a 

fenntartható közlekedés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság irányába tartó globális versenyben.

A résztvevők kérték az Európai Bizottságot, hogy álljon e folya-

mat élére, és vezényelje le azt. „Arra kérem az Európai Bizottsá-

got, hogy vezető szerepét felhasználva küszöbölje ki az egységes 

európai égbolt végrehajtása előtt álló különböző akadályokat és 

politikai problémákat” – mondta Stephane Buff etaut, az EGSZB 

közlekedéssel és energiaüggyel foglalkozó szekciójának elnöke. 

Krzysztof Kapis, a lengyel infrastrukturális minisztérium veze-

tője hangsúlyozta, hogy az EU soron következő lengyel elnöksége 

jelentős erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy az egy-

séges európai égbolt II. végrehajtása lépést tartson az ambiciózus 

menetrenddel. Többen úgy gondolják, hogy Lengyelország lesz az 

elkövetkező húsz év egyik leggyorsabban fejlődő légiközlekedési 

piaca. „Felkészülten akarjuk fogadni ezt a forgalomnövekedést” 

– jegyezte meg.

Az Egyesült Államok szövetségi légi közlekedési ügynökségétől 

(FAA) is több küldött vett részt a meghallgatáson, ahol hangsú-

lyozták, hogy a biztonságos befektetői környezet az Atlanti-óceán 

mindkét partján egyaránt fontos.

Az EGSZB-nél rendezett meghallgatás összehozta a légi közle-

kedés szabályozó szerveit, a légtér felhasználóit, a légi közlekedés 

dolgozóit, a repülőtér-üzemeltetőket és a légi irányítási szolgálta-

tást nyújtókat az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az 

EU soron következő lengyel elnöksége képviselőivel. Az EGSZB 

az egységes európai égbolt II.-ről készülő véleményét várhatóan 

2011 júliusában fogadja el. (mb) 

 ●

 A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
A civil társadalom ösztönözheti 
a keleti partnerséget

A Gintaras Morkis (Munkaadók csoportja, Litvánia) által készített 

vélemény olyan támogatásra érdemes nagy lehetőségként tekint a 

keleti partnerségre, amely révén bővíthetők az EU-t a partneror-

szágokkal összekapcsoló hálózatok. A véleményt Győri Enikő uniós 

ügyekért felelős magyar államtitkár jelenlétében fogadták el. Az 

államtitkár asszony azért jött el az EGSZB-hez, hogy megvitassák 

a magyar elnökség munkájának eredményeit. Az EGSZB hangsú-

lyozza, hogy mind stratégiai szükségszerűségként, mind pedig politi-

kai befektetésként támogatja a keleti partnerséget. Az EGSZB, amely 

készen áll arra, hogy közreműködjön a folyamat sikerre vitelében, 

a kormányok és a civil társadalom közötti párbeszéd megerősíté-

sére szólít fel.  

A mediterrán térségben bekövetkezett közelmúltbeli események 

bizonyították, hogy a civil társadalom felbecsülhetetlen értékű hoz-

zájárulást nyújt a haladáshoz mind az alkotmányos reform, mind az 

intézményépítés terén. Kulcsfontosságú a párbeszéd szintjének javí-

tása nemzeti szinten, ezért 

az EGSZB a civil társada-

lommal folytatott kon-

zultációk mechanizmu-

sának bevezetését java-

solja a keleti partnerség 

valamennyi országában. 

A párbeszéd olyan szer-

vezeteken keresztül való-

sul majd meg, amelyek az 

egyes országok sajátos körülményeit tükrözik. Az EGSZB készen áll 

és örömmel fogadja a tapasztalatcsere kilátását a keleti partnerség 

országaiban működő civil szervezetekkel. (ma) ●

Roma integrációs stratégia

Azon a napon, amikor Johannes 

Hahn regionális politikáért fele-

lős európai biztos a kohéziós 

politika kérdéseit vitatta meg 

az EGSZB tagjaival, az EGSZB 

két időszerű véleményt fogadott 

el a romák társadalmi integrá-

ciójának uniós megközelítésé-

ről,  Topolánszky Ákos („Egyéb 

tevékenységek”, Magyarország), 

illetve Anne-Marie Sigmund („Egyéb tevékenységek”, Ausztria) tollá-

ból. Intézményünk arra a következtetésre jutott, hogy a nehéz helyzet 

orvoslásához egy integrált, koordinált és koherens összeurópai stra-

tégia, illetve nemzeti és helyi szinten végrehajtott program elegyéből 

álló megközelítésre van szükség. Fontos megjegyezni, hogy döntés 

született arról, hogy a jövőbeli intézkedéseket a romákkal, illetve az 

őket képviselő szervezetekkel együtt kell kidolgozni. 

Az Európai Bizottság szándékának üdvözlése mellett az EGSZB 

úgy véli, hogy az oly régóta várt stratégia nem felel meg az elvárások-

nak; ambiciózusabb, konkrétabb és egyúttal megfelelőbben struktu-

rált lehetett volna. Bármilyen politikáról legyen is szó, azt erősíteni 

kell azáltal, hogy a vita minden szintjén bevonják az érdekelt felek 

széles körét, köztük a helyi civil társadalmat, a tudományos szakér-

tőket, a szociális partnereket és ami még fontosabb, a roma népes-

ség képviselőit és tagjait. (ma) ●

A szegénység elleni küzdelem 
platformjának erősítése

Az Európa 2020 stratégiában felvázolt, a szegénység és társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelem részeként az Európai Bizottság közle-

ményt tett közzé „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küz-

delem európai platformja” címmel. Az EGSZB a Maureen O’Neill 

(Egyéb tevékenységek csoportja, Egyesült Királyság) előadó által 

készített véleményében elemezte ezt a közleményt, amely intézke-

déseket fogalmazott meg a szegénység visszaszorítására vonatkozó 

célkitűzés (legalább 20 millióval kevesebb érintett 2020-ig) elérése 

irányába történő haladás ösztönzésére. 

A felelősség és a koherencia jelentették az EGSZB ajánlásainak 

alapvető elveit. Mivel a szegénység sérti az emberi jogokat, a kor-

mányzatoknak, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak 

közös felelősséget kell vállalniuk a felszámolásáért. Következéskép-

pen a megszorító intézkedéseknek nem szabad veszélybe sodorniuk a 

szegénység elleni küzdelmet, és meg kell erősíteni a civil társadalom 

részvételét a platformban. Az EGSZB fontosnak tartotta az Európa 

2020 stratégiában a gazdasági, pénzügyi, foglalkoztatási és szociális 

intézkedések között koherenciát, és hangsúlyozta az uniós fi nanszí-

rozás növelésének és egyszerűsítésének szükségességét, különösen 

ami a szociális alapokat illeti. (ma) 

 

 

 ●

„Köztes világok. Osztrák kortárs művészet (In Between. Austria 
Contemporary)” kiállítás az EGSZB-ben

Az oktatásért, művészetért és kul-

túráért felelős osztrák szövetségi 

minisztériummal partnerségben 

létrehozott „Köztes világok. Oszt-

rák kortárs művészet” elnevezésű 

kiállítást az EGSZB székhelyén 

rendezték meg. A „Köztes világok.  

Kortárs osztrák művészet” kiállítás 

a mai Ausztria számos művészeti 

irányzatát mutatta be, és bepillan-

tást nyújtott a látogatóknak az osztrák művészeti életbe. Az EGSZB-ben rendezett kiállítás időtar-

tama alatt tizenhét ígéretes fi atal osztrák művész munkáit tekinthette meg a nagyszámú érdeklődő.

A látogatók között volt számos olyan hivatalos személy is, akik jelenlétükkel is támogatták a 

kiállítás sikerét. A kiállítás megnyitóján részt vett Claudia Schmied oktatásért, művészetért és 

kultúráért felelős osztrák szövetségi miniszter, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-

ság elnöke, Staff an Nilsson is. A vendégek között volt még Androulla Vassiliou oktatással, kul-

túrával, többnyelvűséggel és ifj úsággal foglalkozó uniós biztos és Johannes Hahn regionális poli-

tikáért felelő biztos is. (ma) 

A kiállítással kapcsolatos további információért látogasson el a www.bmukk.gv.at oldalra. ●

RÖVID HÍREK

A konferencián többek között jelen 

volt Javier Ferrer Dufol, a CEOE (spa-

nyol üzleti szövetség) alelnöke, Paloma 

Lopez, a CCOO (spanyol szakszervezet) 

foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó tit-

kára, valamint Antonio Ferrer, az UGT 

(spanyol szakszervezet) szakszervezeti 

fellépésekért felelős titkára.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy 

további erőfeszítésekre van szükség az 

oktatás, a képesítések, valamint az állami 

és magántulajdonú foglalkoztatási szol-

gálatok területén. Ezen túlmenően el kell 

indítani a gazdasági növekedést, és hala-

déktalanul felül kell vizsgálni munkaerő-

piacaink szabályozási keretét. (ail) ●

Come’N’Listen – Liszt Ferenc szupersztár

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-

ság (EGSZB) június 15-én, Liszt Ferenc 

születésének 200. évfordulóját ünne-

pelve, a Come’N’ Listen sorozat része-

ként zenei rendezvényt tartott. A magyar 

uniós elnökség keretében tartott rendez-

vényt az EGSZB elnöke, Staff an Nilsson 

nyitotta meg.

A Liszt-hangverseny zenei utazásra – egy időben és térben a múltba visszatekintő 

európai utazásra – invitálta a hallgatókat, illusztrált áttekintést nyújtva Liszt Ferencről 

– életéről, zenéjéről, az életében szerepet játszó nőkről és spiritualitásáról. Liszt életé-

nek ezt a négy oldalát Topolánszky Ákos, az EGSZB magyar tagja és Caroline Henault, 

az EGSZB orvosi szolgálatának tagja mutatta be.

Dmytro Sukhovienko ukrán zongorista és Bárdos-Féltoronyi Hanna magyar szár-

mazású mezzoszoprán néhány kiemelkedő dalt és zongoradarabot adott elő Liszt élet-

művéből.

Az EGSZB kulturális programjának fontos elemeként továbbra is részt kíván venni 

hasonló zenei rendezvények szervezésében. A zene Európa kulturális örökségének 

olyan, lényeges része, amelynek szerepe volt az európai identitás formálásában. A 

Come’N’Listen program műsorán olyan szerzők szerepelnek, akik meghatározó alakjai 

voltak az európai zenetörténetnek – olyan európai polgárok voltak, akik élete és mun-

kássága szorosan beágyazódott az európai tradíciókba, és akik fontos zenei örökséget 

hagytak az utánuk következő generációkra. (sb) ●

w.bmuk

A politikán túl: az EGSZB 
a polgárok valódi 
szükségleteiről

Interjú Tomasz Jasińskival, 
az EGSZB Munkavállalók 
csoportjának tagjával, az 
Összlengyel Szakszervezeti 
Szövetség nemzetközi 
tanácsadójával.

EGSZB info: Mi volt az 
EU-val kapcsolatos első 
tapasztalata? 

TJ: Első tapasztalatomat 2001 és 

2004  között  szereztem, az 

Összlengyel Szakszervezeti Szö-

vetség (OPZZ) képviselőjeként az 

EU–Lengyelország konzultatív vegyes bizottság keretén belül végzett 

munkám során. Ez annyiban bizonyult hasznosnak, hogy amikor az 

EGSZB tagja lettem, különösebb nehézség nélkül be tudtam kapcso-

lódni az intézmény munkájába.

EGSZB info: Hogyan magyarázná el röviden az 
EGSZB szerepét egy polgár számára?

TJ: A szervezett civil társadalom hangját jelenti, de nem politikai érte-

lemben. A polgárok valós elvárásait fogalmazza meg, amelyeket az 

uniós szintű politikai döntéshozóknak fi gyelembe kell venniük.

EGSZB info: Hogyan befolyásolja EGSZB-tagsága 
a Lengyelországban végzett mindennapi 
munkáját, és milyen előnyökkel jár az EGSZB 
nemzeti szinten?

TJ: Az EGSZB-ben végzett munkámhoz kötődő gyakori utazások és a 

sok új feladat természetesen hatással van az OPZZ-ben végzett mun-

kámra, és a magánéletemre is. Brüsszeli tevékenységem legfontosabb 

szempontja, hogy az EU intézkedéseit illetően már a munkák korai 

szakaszában információkhoz juthatok. Ezáltal itt, Lengyelországban 

felkészülhetünk az esetleges változásokra, és sokkal korábban ki tud-

juk dolgozni álláspontunkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Az EGSZB-tagság hosszabb, 
rendszertelenebb 
munkaidővel jár

Interjú Krzysztof Ostrowskival, az 
EGSZB Munkaadók csoportjának 
tagjával, a Business Centre 
Club intervenciós osztályának 
igazgatójával

EGSZB info: Mi volt az első 
tapasztalata az EU kapcsán? 

KO: Első tapasztalatomat diákkorom-

ban szereztem, turistaként. Nagy benyo-

mást tett rám az, hogy milyen egyszerű 

az egyik tagállamból a másikba utazni. 

Úgy gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, 

hogy az Unióhoz kapcsolódó első szak-

mai tapasztalatomat is megszerezhettem: részt vettem egy csoportban, 

amely egy megállapodásról tárgyalt az Európai Unióval.

EGSZB info: Hogyan foglalná össze néhány szóban 
a polgárok számára azt, hogy milyen  szerepet tölt 
be az EGSZB?

KO: Az EGSZB „híd” az európai intézmények és a tagállami civil társa-

dalmi szervezetek között. Lehetőséget biztosít arra, hogy bárki európai 

szinten hangot adhasson gazdasági és szociális kérdésekkel kapcsolatos 

aggályainak, új ötletekkel álljon elő, vagy javaslatot tegyen az európai jog-

alkotás javítása céljával.

EGSZB info: Miként befolyásolja az EGSZB-tagság a 
Lengyelországban napi szinten végzett munkáját, 
illetve milyen előnyöket jelent az EGSZB a nemzeti 
szint számára?

KO: A legfontosabb hatást a munkaidőm terén tapasztalom, amely rend-

szertelenné vált. Gyakran, ha repülőre kell szállnom, a munkanap hajnali 

4 órakor kezdődik, és vagy nagyon későn érek vissza Lengyelországba, vagy 

Brüsszelben kell éjszakáznom. A lengyelországi munkámhoz kapcsolódó 

sürgős ügyeket a Brüsszelbe és az onnan hazafelé tartó járatokon kell ren-

deznem. Aki EGSZB-tag kíván lenni, annak szeretnie kell az utazást, és 

készen kell állnia arra, hogy gyakran és különböző országokba utazzon.

A nemzeti szint számára a legnagyobb előny abban áll, hogy a szerve-

zetünk tagságát alkotó vállalatok hangot adhatnak az európai jogszabály-

okkal kapcsolatos aggályaiknak, és tájékoztatást kaphatnak az EGSZB-ben 

tárgyalt legfontosabb témákban. Az EGSZB által olyan konkrét piaci ága-

zatok kapcsán készített vélemények, mint a biomassza vagy az információs 

technológiák, segítséget jelentenek az érdekelt vállalatok számára üzleti 

terveik felállításában.  ●

Figyelnünk kellene 
országaink civil 
társadalmának véleményére

Interjú Marzena Mendza-
Drozddal, az EGSZB 
Egyéb tevékenységek 
csoportjának tagjával, a 
Lengyel Civil Szervezetek 
Országos Szövetségének 
alelnökével 

EGSZB info: Hogyan 
vált az EGSZB tagjává?

MMD: 2004-ben lettem az 

EGSZB tagja, a Civil Kezdemé-

nyezések Fóruma egyesület aján-

lására. Más szervezetekkel közösen ez az egyesület látta el többek között a 

lengyel civil szervezetek brüsszeli képviseletét is, e tevékenységben pedig 

közvetlenül is részt vettem. Ezért maga az EGSZB sem volt számomra 

teljesen ismeretlen, bár természetesen nem voltam teljesen tisztában az 

intézmény gyakorlati működésével.

EGSZB info: Hogyan magyarázná el röviden az 
EGSZB szerepét egy polgár számára?

MMD: Ha teljesen őszinte szeretnék lenni, azt mondanám, hogy ez egy 

jól átgondolt szervezet, amely a gyakorlatban viszont nem használja ki 

teljesen azt a lehetőségét, hogy a civil társadalmi szervezetek vélemé-

nyének szócsöve lehetne.  Ennek számos oka van. Az EGSZB-ben eltöl-

tött hét év után továbbra is úgy gondolom, hogy jobban odafi gyelhet-

nénk és oda is kellene fi gyelnünk a tagállamok szervezeteinek megnyil-

vánulásaira, és hangsúlyosabban kellene képviselnünk véleményünket. 

EGSZB info: Miként befolyásolja az EGSZB-tagság a 
Lengyelországban napi szinten végzett munkáját, 
illetve milyen előnyöket jelent az EGSZB a nemzeti 
szint számára?

MMD: EGSZB-tagságom mind a lengyelországi munkámra, mind pedig 

a magánéletemre hatással van.  

Manapság szerencsére sok mindent el lehet intézni az interneten 

keresztül, de el sem tudom képzelni, hogy például harminc évvel ezelőtt 

hogyan voltak képesek elődeink ügyeiket intézni.  Napjainkban, mint 

a Lengyel Civil Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, az aktuális 

információk birtokában megkönnyíthetem a civil szervezetek felkészü-

lését a közeledő változásokra.   

 

 ●

ági képviselőkkel, szakszervezetekkel, az 

informális szektorral – többek közt utcai 

árusokkal –, európai testületekkel és agy-

trösztökkel. 

Széles körű volt az egyetértés abban, 

hogy mélyreható vitára és elemzésre van 

szükség bizonyos, az EU és India közötti 

kapcsolatok előrehaladását gátló kérdé-

sekkel kapcsolatban, mivel mindkét fél 

teljesen különböző nézőpontot képvisel. 

Ez a helyzet például a fenntartható fej-

Jillian van Turnhout

EGSZB-delegáció az EU–Kína kerekasztalon

EGSZB-delegáció Indiában

Győri Enikő, európai uniós ügyekért 
felelős magyar államtitkár

Johannes Hahn biztos

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

További információk a következő honlapon találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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EGSZB info — 2011/6. szám, július – különkiadás

Interjú Jerzy Buzekkel, az Európai Parlament elnökével

EGSZB info: Mit üzen Buzek Úr a civil társadalom szerte Európából 
érkező képviselőinek? Vajon folytatódik az egyre szorosabb 
együttműködés az európai parlamenti képviselők és a civil 
társadalom képviselői között?

Jerzy Buzek: Ismételten ki szeretném emelni a szervezett civil társadalom szerepét a 

demokráciában. Szóltam erről többek között a Polgári Agora megnyitóján idén január-

ban, de több ízben akkor is, amikor az észak-afrikai vagy fehérorosz rezsim ellen emeltem 

fel a hangom. Újra és újra hangsúlyoztam, hogy erőteljesebb támogatást kell nyújtani a 

civil szervezeteknek. Ez számos európai parlamenti állásfoglalásban visszhangra talált. 

Hiszen tudjuk, hogy az Európai Unióban nincs demokrácia civil társadalom nélkül.

Önök mint EGSZB-tagok a civil társadalom szószólói, akik fontos társadalmi érde-

keket képviselnek. Segítenek abban, hogy az EU és polgárai között tényleges párbeszéd 

alakuljon ki, és terjesztik hazájukban az EU-val kapcsolatos ismereteket, amelyek nél-

külözhetetlenek ahhoz, hogy az emberek kiálljanak a mélyrehatóbb integráció mel-

lett. Az Európai Parlamentnek szüksége van Önökre. Folytatni kell az együttműkö-

dést az uniós polgárok javára. Közös tapasztalatainknak hasznát veszik majd azok az 

országok is, amelyek most vagy a jövőben a demokratikus reformok útját választják. 

Ez nagy siker számunkra.

EGSZB info: Mit vár az EU lengyel elnökségétől?

Jerzy Buzek: Gyakran ismétlem: az EU számít Lengyelországra. Friss minőséget és ins-

pirációt kap tőle, mely utóbbinak forrását a lengyel vállalkozó szellem, nyitottság és lel-

kesedés jelenti. Ezek Lengyelország ismertetőjegyei. Azt szeretnénk, ha Európa lenne 

a világ leginkább versenyképes gazdasága. Ezért örömmel veszem a lengyel elnökség 

céljait, melyek egy hatékony, szolidáris költségvetésre, a belső piac megerősítésére és a 

humántőkében rejlő lehetőségek jobb kihasználására irányulnak.

Elismeréssel tekintek Lengyelország elkötelezettségére a szomszédságpolitika, ezen 

belül is a keleti partnerség és a déli szomszédos országok mellett, amelynek köszönhe-

tően üzenetünk és értékeink az uniós határokon kívül is terjednek. 

Az Európai Parlament elnökeként sikeres együttműködésre számítok a Parlament 

és a lengyel kormány között, mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a jogsza-

bályok többségéről az Európai Unió Tanácsával közösen döntünk.  Remélem továbbá, 

hogy Lengyelországnak sikerül majd összebékítenie a tagállami érdekeket, ami külö-

nösen válság idején nem könnyű feladat. Kihívásból nincs hiány, de Lengyelország már 

több alkalommal bizonyította, hogy jelentős potenciállal rendelkező, sikeres és szolidá-

ris tagja az Európai Uniónak. (mb) 

 ●

BEVEZETŐ

BEVEZETŐ

Az EU költségvetésének felülvizsgálata 

Lengyelország a versenyképes, biztonságos és nyitott Európáért 

Tisztelt Olvasók!
Spanyolországban a munkanélküliség aránya a fiatalok 
körében jelenleg több mint 44%-os (az Eurostat szerint). 
Kétségkívül nyomasztó ez a szám, és más uniós országok 
statisztikáiból sem meríthetünk semmi biztatót.  A 
munkanélküli fi atalok aránya meghaladja a 20%-ot az uniós 
tagállamok több mint felében. Mindazon uniós országokban, 

amelyek esetében adatok állnak rendelkezésre, a fi atalok munkanélküliségi rátája 
változatlanul magasabb, mint az általános munkanélküliségi ráta. 

A fi atalok munkanélkülisége a tehetségek tragikus elpocsékolása, ami nemcsak 
hogy aláássa a gazdasági növekedést, hanem súlyos következményekkel jár a jövőbeli 
társadalmi kohézióra nézve is. A munkanélküliség ezenkívül társadalmi probléma is, 
amely az egyének számára óriási terhet jelent. Danny Dorling, a Sheffi  eldi Egyetem 
társadalmi földrajzzal foglalkozó professzora szerint alig van bármi is, ami olyan káros 
lenne a fi atalokra nézve, mint a munkanélküliség, mivel nem múló nyomot hagy 
rajtuk, és hosszú távú kihatásai lehetnek: nagyobb kockázat a jövőbeli foglalkoztatás 
szempontjából és alacsonyabb jövedelem későbbi életük során, hogy csak néhányat 
említsünk.      

Az EGSZB nemrég számos rendezvényt szervezett, főként Spanyolországban és 
Máltán (további cikkek ebben a számban), melynek során megpróbáltuk alapjaiban 
megragadni a problémát. Miközben arra a következtetésre jutottunk, hogy nem létezik 
egyetlen, mintegy varázsütésre működő megoldás erre a nehéz helyzetre, úgy véljük, 
hogy számos területen kellene egy időben fellépni.    

Először is, újjá kell élesztenünk a munkahelyteremtő gazdasági növekedést, 
mivel a növekedéssel javulni fognak a fi atalok foglalkoztatási kilátásai is. Másodszor, 
foglalkoznunk kell az iskolaelhagyás problémájával, illetve véget kell vetnünk az 
oktatási rendszerek és a munkaerő-piaci igények közötti ellentmondásnak. Ebből a 
szempontból az informális oktatásra is nagyon jelentős szerep hárul. Harmadszor, a 
rugalmas biztonság szellemében felül kell vizsgálni a munkaerőpiacok szabályozási 
keretét. Egyértelműbb távlatokat kell nyitnunk a fi atalok számára azzal kapcsolatban, 
hogy ideiglenes és/vagy részmunkaidős szerződéseik – valamennyi idő elteltével vagy 
pedig világosan meghatározott feltételek mellett – határozatlan idejű teljes munkaidős 
szerződésekké alakíthatók át. A fi ataloknak egyértelmű távlatokat kell adni a nagyobb 
fokú stabilitás eléréséhez. 

Végül, de nem utolsósorban foglalkoznunk kell a foglalkoztatási szolgáltatásokkal. 
Fontos a korai közbelépés olyankor, amikor egy fi atalt az a veszély fenyeget, hogy 
elveszti állását, mint ahogy az is fontos, hogy támogatást kapjon azoknak a sérülékeny 
csoportoknak a foglalkoztatása, amelyek csak nehezen férnének hozzá a rendes 
munkaerőpiachoz. Mindenekelőtt a képzettséggel nem rendelkező vagy csak nagyon 
kevéssé képzett fi atalokról van szó. Jó példa egy ilyen intézkedésre a Mozgásban az 
ifj úság elnevezésű kezdeményezés „fi ataloknak szóló garanciarendszere”, melynek 
értelmében a tagállamokat arra ösztönzik, hogy a fi atalok számára biztosítsanak 
munkahelyet, továbbképzést vagy munkatapasztalat-szerzési lehetőséget az iskola 
befejezését követő hat hónapon belül.

Anna Maria Darmanin
alelnök

Tisztelt Olvasók!
Az EGSZB alelnökeként, európaiként és lengyelként 
örömmel várom az Európai Unió Tanácsának első 
lengyel elnökségét. 

Üdvözlöm Lengyelország döntését, mely szerint 
a növekedés érdekében kíván határozottan fellépni, s 

nem csupán az adósságok visszafi zetésével foglalkozik majd, ami fontos ugyan, 
de önmagában nem garantál erős növekedést.  Feltérképeztük a válság gyökereit, 
és most itt az ideje, hogy előre tekintsünk és alapos stratégiákat készítsünk 
elő a növekedés támogatására, biztosítva ezzel Európa versenyképességének 
megőrzését.

Őszintén remélem, hogy a lengyel elnökség előrelép majd számos fontos 
területen, mint az egységes piac, amely, amennyiben létrejön, előmozdítja majd 
a gazdasági fejlődést. Egy ambiciózus költségvetés szintén növeli majd Európa 
gazdasági potenciálját; a lengyel elnökség reményeim szerint ezt világossá teszi 
majd a pénzügyi tervekről folytatott jövőbeni költségvetési tárgyalások során. 

A jövőbeni tárgyalások előtt az EGSZB világossá tette, hogy fel kell hagynunk 
a „tisztességes haszon” elvével. Ez ellentétben áll a szolidaritás és a kölcsönös 
haszon értékeivel, amelyek az európai integráció alapjait képezik. Az EGSZB azt 
az elvet támogatja, hogy az EU saját forrásai közvetlenül az EU költségvetésébe 
jussanak, helyettesítve a nemzeti szintű hozzájárulásokat. Az EU költségvetésének 
fi nanszírozása egyértelműen az európai integráció haladásának mércéje.    

Az EGSZB az utóbbi két évben a civil társadalom irányában megfogalmazott 
követeléseiben rendületlenül arra törekedett, hogy nagyobb szerephez jusson 
az EU által ösztönzött jogszabályok végrehajtásában és a gazdasági integráció 
ösztönzésében a keleti partnerség kezdeményezés által lefedett országokban. 
Emiatt is örömmel tölt el, hogy a keleti partnerség, amelyet nemrégiben 
bizonyos mértékig figyelmen kívül hagytak, kiemelt jelentőséggel bír az 
elnökség ütemtervében. A földközi-tengeri térség déli területein legutóbb 
bekövetkezett események is bizonyították, hogy mennyire alapvető fontosságúak 
a kiegyensúlyozott szomszédi viszonyok, és nem csupán a kereskedelem vagy 
az energiabiztonság területén.

E körülmények fényében Lengyelország felhasználhatja az 1989-es 
kommunizmus elleni békés forradalom, valamint a sikeres demokratikus 
átalakulás során szerzett tapasztalatait a demokrácia arab világban 
való elterjesztésének megkönnyítése érdekében. Ahogy annak idején 
Lengyelországban, most az arab világban történt események bizonyították a civil 
társadalom kiemelkedő szerepét a nagybetűs történelem alakításában. Örömmel 
tölt el, hogy a szervezett civil társadalom, amelyet az Európai Unió szintjén az 
EGSZB képvisel, kész arra, hogy támogassa a lengyel elnökséget ezen ambiciózus, 
igen fontos célkitűzések elérésében. 

Jacek Krawczyk
alelnök

2011. július 20.
Varsó (Lengyelország): 
Nyomonkövetési konferencia 
az EGSZB „Az uniós 
közlekedéspolitika 
fenntartható fejlesztése és 
a TEN-T” című véleményéről 
a lengyel infrastrukturális 
minisztérium társszervezésében 

2011. szeptember 13.
EGSZB, Brüsszel: 
Az EGSZB „Európa 
2020 irányítóbizottsága” és a 
nemzeti gszt-k képviselőinek 
találkozója 

2011. szeptember 21–22.
EGSZB, Brüsszel: Az EESC 
Design Eleven (Európai 
dizájnpályázat) díjátadó 
ünnepsége és a kiállítás 
megnyitása

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Az önkéntesség európai éve: Az 
önkéntesség értéke

Lengyel elnökség: 
Lengyelország a versenyképes, 
biztonságos és nyitott 
Európáért tevékenykedik majd 
– mondja az európai ügyekért 
felelős lengyel miniszter

A lengyel elnökség négy feltáró 
vélemény kidolgozására kérte 
az EGSZB-t

Az EGSZB szívén viseli a munka 
nélküli fi atalok sorsát

EU–Oroszország workshop: a 
fenntarthatóság érdekében 
a civil társadalomnak is 
szerephez kell jutnia
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Az EU költségvetésének felülvizsgálatára 

egy olyan időszakban kerül sor, amikor 

jelentős pénzügyi bizonytalanság uralko-

dik az egész kontinensen. Az EGSZB egy 

sor ajánlást fogalmazott meg ezzel kapcso-

latban az Henri Malosse (Munkaadók cso-

portja, Franciaország) és Gérard Dantin 

(Munkavállalók csoportja, Franciaország) 

által jegyzett véleményében. A gazdasági 

és pénzügyi válság, illetve a tagállamok 

többségére jellemző egyre nagyobb költ-

ségvetési hiány miatt az EU érezhetően 

nem rendelkezik sem a politikai straté-

A lengyel elnökség fő célja a gazdasági növekedés megerősítése és a társadalmi bizalom hely-

reállítása. Európa levonta a válság tanulságait és átalakította szerkezetének gazdasági pillérét, 

most pedig határozottan fel kell lépnie a növekedésnek és a versenyképes gazdaság kiépítésé-

nek az érdekében. Lengyelország ezért az egységes európai piac kiterjesztésére és elmélyíté-

sére, a beruházási politika előmozdítására és a szellemi tőke megerősítésére összpontosít majd. 

Mindezek a lengyel elnökség első számú – „Az európai integráció mint a növekedés forrása” 

elnevezésű – prioritásának részeit képezik. Hogy eredményesek legyünk ezen az aktív foglal-

koztatáspolitikát is magában foglaló területen, különösen fontosak számunkra azok az aján-

lások, amelyek megfogalmazására az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot felkértük. 

A következő szempont, amellyel foglalkozni kívánunk, a „Biztonságos Európa”. Idetarto-

zik mind az energiaellátás biztonsága, amit Lengyelország már évek óta sürget az EU kere-

tén belül, mind pedig az élelmezésbiztonság és az erős uniós biztonság- és védelempolitika. El 

kívánjuk érni, hogy az EU megerősítse helyzetét a nemzetközi színtéren, és támogatni fogjuk 

mindazokat a lépéseket, amelyek e cél eléréséhez vezetnek. 

A nyitottságból előnyt kovácsoló Európa a lengyel uniós elnökség harmadik és legszélesebb körű prioritása. Üdvözölni kíván-

juk Horvátországot az Európai Unión belül, és támogatjuk más országok csatlakozási folyamatát. El szeretnénk mélyíteni a keleti 

partnerséget, amelynek révén Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia az EU vonzáskörébe 

kerül. Szándékunk, hogy a keleti partnerség keretén belül társulási megállapodásokat kössünk és szabadkereskedelmi övezetet hoz-

zunk létre. Ennek megfelelően az EGSZB véleményt készít számunkra a keleti partnerség és az EU külpolitikájának keleti dimenzi-

ója közötti interakcióról.   

Az elnökség gyakorlása nem csupán a jövő tervezését jelenti, hanem mindenekelőtt az aktualitásokra adott megfelelő válaszlépést. 

Ezért fi gyelemmel követjük majd az EU déli szomszédságában zajló eseményeket, és támogatni fogjuk az EU és az arab világ közötti 

új kapcsolatok kiépítését elősegítő intézkedéseket. Célunk egy átfogó cselekvési stratégia kidolgozása is a régió országainak demok-

ratizálódása és modern állami struktúráik kiépítése érdekében.

Összegzésképpen a lengyel elnökség egy gazdaságilag erős Európát kíván felépíteni, hogy bizalommal tekinthessünk a jövőbe, és 

javuljon a közhangulat az EU-ban. Világos, hogy mindezt nem érhetjük el a civil társadalom aktív közreműködése nélkül, amelyet 

közösségi szinten az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képvisel. 

Mikołaj Dowgielewicz, a lengyel külügyminisztérium európai és gazdaságpolitikai ügyekért felelős államtitkára

giájának, sem a Lisszaboni Szerződésből 

eredő új kötelezettségvállalásainak végre-

hajtásához szükséges költségvetési eszkö-

zökkel. Következésképpen „intelligens” 

költségvetésre van szükség, mely bizto-

sítaná az EU számára a célkitűzéseinek 

eléréséhez szükséges eszközöket a polgá-

rokra és a vállalkozásokra nehezedő adó-

terhek növelése nélkül egész Európában.  

Az EGSZB úgy ítéli meg, hogy a „mél-

tányos megtérülés” fogalmát el kellene 

vetni, mivel az ellentétes az európai integ-

ráció olyan alapértékeivel, mint a szoli-

daritás és a kölcsönös előny. Ehelyett a 

szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, mely 

kimondja, hogy a különböző kérdéseket 

a legkisebb vagy a legkevésbé centralizált 

hatóságok szintjén kell kezelni. Az EGSZB 

támogatja az Európai Bizottság javaslatát 

a saját források igénybevételére, amelye-

ket újonnan lehetne létrehozni vagy pedig 

amelyekkel fel lehetne váltani a nemzeti 

adókat. A nemzeti és európai költségve-

téseknek ki kellene egészíteniük egymást, 

hogy a lehető legnagyobb játékteret lehes-

sen biztosítani az EU politikai célkitűzése-

inek eléréséhez.  

Egy hatékony költségvetéshez elenged-

hetetlen a közvélemény megnyerése. Az 

európai egység hiányából fakadó költsé-

gek hangsúlyozása jelentős érv lenne a tár-

sadalom támogatásának elnyerésében. Az 

EGSZB – az Európai Parlamenttel össz-

hangban – ezért azt szeretné, ha az euró-

pai egység hiányából fakadó többletkölt-

ségekről a nemzeti költségvetésekben lévő 

párhuzamosságokat feltáró tanulmányok 

készülnének és kerülnének közzétételre. 

Intézményünk közreműködne ezekben a 

tanulmányokban, és további promóciós 

anyagokat biztosítana az európai polgá-

rok számára. (ma) ●

RÖVID HÍREK

IN MEMORIAM

Az EGSZB a G-20-as csúcstalálkozón: 
globális megoldások az áringadozásra

Június 22–23-án Párizsban került sor a 

G-20-as országok mezőgazdasági minisz-

tereinek találkozójára, amelynek során a 

globális mezőgazdasági piacokon tapasz-

talható tendenciákat és az ehhez kapcso-

lódó kereskedelmi tárgyalások helyzetét 

vitatták meg.  A G-20-as csoportosulás 

elnöki tisztségét jelenleg betöltő Fran-

ciaország az élelmezésbiztonságot jelölte 

meg egyik kulcsfontosságú politikai prio-

ritásaként, és felkérte az EGSZB-t, hogy a 

júniusi ülést megelőzően készítsen hoz-

zájárulást. Az élelmezésbiztonság kér-

dései egyformán fontos szerepet játsza-

nak az EU által kidolgozott mezőgazda-

sági, kereskedelemi és fejlesztési szakpo-

litikákban. 

Álláspontjának megalapozása érde-

kében május 23-án az EGSZB konfe-

renciát szervezett „Élelmet 

mindenkinek – egy világ-

méretű megállapodás felé” 

címmel. Többek között az 

ENSZ, a FAO, a G-20-ak 

és az EU képviselői gyűl-

tek össze Brüsszelben, 

hogy ötletbörzét tartsanak 

a mezőgazdasági válság glo-

bális szintű visszaszorításá-

nak tárgyában. A konferen-

cián csúcsvezetők és szakér-

tők vettek részt annak érde-

kében, hogy a G-20-as országok mező-

gazdasági minisztereinek június 22–23-i 

ülését megelőzően tanulmányozzák az 

uniós ajánlásokat. 

„Nem engedhetünk meg magunk-

nak egy újabb világpiaci agrárválságot. 

A kontrollálatlan spekuláció pusztító a 

fejlődő országok számára, éhínséghez és 

mezőgazdasági gazdálkodóink elszegé-

nyedéséhez vezet. Megálljt kell paran-

csolnunk, és az Európai Unió elkötelezte 

magát emellett” – jelentette ki Staffan 

Nilsson, az Európai Gazdasági és Szo-

ciális Bizottság és a konferencia elnöke.

Az EGSZB által a francia elnökséghez 

eljuttatott javaslatot követően a június 

22–23-án Párizsban megvitatott és elfo-

gadott konkrét elképzelések hat pillért 

fednek le: a fenntartható mezőgazdaság 

ösztönzése, a civil társadalom kulcsfon-

tosságú szerepe, az élelemhez való jog 

elismerése, a politikák koherenciájának 

szükségessége, a mezőgazdasági piacok 

működésének javítása, és a legkiszolgál-

tatottabbak védelme. 

Emellett az EGSZB határozottan ösz-

tönözte a nemzetközi szervezetek közötti 

jobb koordinációt és együttműködést, és 

legfőképpen intézkedéseiknek a nagyobb 

koherenciáját. Hangsúlyozta annak szük-

ségességét is, hogy könnyebben hozzá-

férhetővé kell tenni a nemzetközi és az 

európai fi nanszírozást a gazdák számára, 

ideértve a kisméretű gazdaságok birtoko-

sait is, és hogy biztosítani kell azt is, hogy 

a nők egyenlő és korlátozatlan hozzáfé-

réssel bírjanak a termelési erőforrások-

hoz. (ail)

Az „Élelmet mindenkinek – egy világ-

méretű megállapodás felé” című konfe-

rencia következtetései a következő hon-

lapon érhetők el:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ ● 

Az EU számít arra, hogy Lengyelország új 
minőséggel gazdagítja majd Európát

EU–Oroszország workshop 

Június 28-án, Brüsszelben az EGSZB és az Orosz Polgári Kamara 

közös workshopot tartott. A két fél negyedik alkalommal talál-

kozott, ám ezúttal a fő hangsúlyt a környezetbarátabb gazda-

ságra való áttérés kilátásaira helyezték. Az eszmecserére az ENSZ 

fenntartható fejlődésről szóló jövő évi, Rio de Janeiró-i konfe-

renciájának kapcsán került sor. Ez óriási lehetőség arra, hogy 

megmutatkozzon az EU és Oroszország civil társadalma közötti 

egyetértés szintje.

Az ENSZ konferenciájára készülve a workshop résztvevői azt 

az eltökélt üzenetet fogalmazták meg, hogy a nemzeti politika-

alkotásban nagyobb mértékben kell fi gyelembe venni a környe-

zetvédelmi kérdéseket. Hangsúlyozták ezenkívül, hogy az eff ajta 

fenntartható környezetvédelmi politikák kialakításába a szerve-

zett civil társadalmat is be kell vonni. A résztvevők emellett más, 

kiemelt jelentőségű témákat is megvitattak: például a migráció 

kérdését, valamint a civil társadalom szerepét az EU és Orosz-

ország közötti korszerűsítési partnerségben.

További tájékoztatás és a workshop következtetései a követ-

kező címen találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 

 ●

Az Európai Gazdasági Térség konzultatív 
bizottságának látogatása Észtországban

Elnökségének javaslatára az Európai 

Gazdasági Térség konzultatív bizottsága 

az észtországi Tartuban tartotta 19. ülé-

sét, melyre május 12–13-án került sor. 

Az ülés keretében a résztvevők látoga-

tást tettek a fogyatékkal élő gyermekek 

és családok rehabilitációs központjaként 

működő Észt Agrenska Alapítványnál, 

illetve a tartui tudományos parkban is.

A Lars Erik Nordgaard, az EFTA Tit-

kárságának vezetője és Per Sanderud, az 

EFTA Felügyeleti Hatóság elnöke rész-

vételével lezajlott ülés napirendjén sze-

repelt az Európai Gazdasági Térségi 

Megállapodás megvitatása, valamint 

Izland uniós csatlakozása is téma volt.

A konzultatív bizottság tagjai meg-

vitattak két állásfoglalást az egységes 

piaci intézkedéscsomagról, valamint 

egy munkadokumentumot az euró-

pai gazdasági kormányzás témájában. 

Raul Eamets, a tartui egyetem profesz-

szora alapos áttekintést nyújtott a gaz-

dasági helyzetről és a fi skális fegyelem-

ről, és elemezte az eurózóna megsegíté-

sére javasolt intézkedéseket. 

Egy, az energetikai innováció tárgyá-

ban készült új állásfoglalásban és jelen-

tésben pedig kihangsúlyozták, hogy szé-

lesebb körű ismeretekre van szükség az 

energiahatékonysági technológiákról, és 

ezeket nagyobb mértékben kellene hasz-

nálni. Több beruházást szorgalmaztak a 

K+F területén is, különösen a magán-

szférában, ahol Európa lemaradásban 

van. Aggodalomra ad okot ugyanis, 

hogy ezen a területen egyetlen európai 

vállalat sem végez aktív tevékenységet.  

Az üléseket követően a résztvevők 

felkeresték a fogyatékkal élő gyerme-

kek és családok rehabilitációs központ-

jaként működő Észt Agrenska Ala-

pítványt Tammistuban. A konzulta-

tív bizottság társelnöke, Meelis Joost 

ismertette a 2003-ban elindított állandó 

észt–svéd együttműködés célkitűzéseit, 

és bemutatta tevékenységét. A látoga-

tás egyben betekintést is engedett a nor-

vég/EGT pénzügyi mechanizmus kere-

tében létrejött beruházásba, amely egy 

olyan tanulókonyha létrehozását fi nan-

szírozta, ahol fogyatékkal élő fi atalok 

tanulhatnak meg főzni, felszolgálni, 

menüt összeállítani stb. 

A második program pedig a tartui 

tudományos park megtekintése volt, 

ahol a csoport áttekintést kapott arról, 

hogy mekkora és milyen cégek, illetve 

induló vállalkozások veszik igénybe az 

itt nyújtott szolgáltatásokat. A tartui 

tudományos park laboratóriumai segít-

séget nyújtanak az induló vállalkozások-

nak és cégeknek a termékfejlesztésben. 

 

 ●

Az Európai Atomenergia Fórum plenáris ülése

Az Európai Atomenergia Fórum (ENEF) 2011. május 19–20-án Prágában tartott leg-

utóbbi plenáris ülésén Richard Adams-t nevezték ki az ENEF Átláthatóság munkacso-

portjának új elnökévé, igen tisztelt elődje, Tóth János korábbi TEN-elnök helyére. Az 

ENEF egyedülálló teret nyújt az átláthatósággal kapcsolatos kérdések, valamint az atom-

energia lehetőségeinek és kockázatainak széles körű, tabuktól mentes megvitatására.  Az 

EGSZB rendszeresen szervezett konferenciákat az európai civil társadalom egyes cso-

portjaival ebben a témában. Ilyen volt például 2009-ben Az európai civil társadalom 

nézetei az atomenergiáról vagy 2010-ben az Atomenergia: lehetőségek és kockáza-

tok – az európai civil társadalom és az érdekeltek nézetei című konferencia. Az ala-

csony szén-dioxid-kibocsátású energia jövőjének kérdése nagy érdeklődésre tart szá-

mot valamennyi tagállamban, és az EGSZB a jövőre nézve az érdekeltek további bevo-

nását tervezi 2011 novemberében a nukleáris biztonság, 2012-ben pedig az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátással járó energiatermelés jövőbeli energiaszerkezetének kérdései 

terén. (ak) ●

Pénzügyi oktatás a felelős fogyasztói magatartás 
elősegítésére (ECO/297)

Egy olyan időszakban, amikor a pénzügyi rendszer egyre bonyolultabbá és átláthatat-

lanabbá válik, a pénzügyi termékekkel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás előse-

gítéséhez a pénzügyi oktatásban rejlik a kulcs. 

Azokhoz a stratégiákhoz és kezdeményezésekhez, amelyeket az Európai Bizottság 

és az OECD a pénzügyi rendszer hiányosságainak enyhítésére szorgalmaz, a pénz-

ügyi ágazat egyértelmű elkötelezettségének kell társulnia. Az új rendelkezések megfe-

lelő alkalmazásának ezenkívül az átlátható pénzügyi termékekhez történő hozzáférést 

is meg kell könnyítenie.

A pénzügyi oktatást átfogó politikaként kell értelmezni, amely az egész életet végig-

kíséri. Be kell vonni az iskolai tananyagokba, és a munkavállalók képzésének és tovább-

képzésének keretében tovább kell folytatni. Az is cél, hogy serkentse majd a pénzügyi 

integrációt, és ösztönzze a tudatos takarékoskodást. (ctp) 

 ●

Magyar és szlovén tagok és újságírók találkozója
Június 15-én a magyar, 16-án pedig a szlovén EGSZB-tagok talál-

kozhattak hazájuk újságíróival az EGSZB székházában. A Joó Kinga 

magyar EGSZB-tag (Egyéb tevékenységek csoport) által meghívott 

magyar újságíróknak alkalmuk nyílt részt venni a plenáris ülésen, és 

a kulisszák mögé betekintve ismerkedhettek meg az EGSZB szerepé-

vel és működésével. 

Anna Maria Darmanin alelnök sajtóebédet kezdeményezett, és az 

alkalmat megragadva személyesen is találkozott az újságírókkal, és 

bemutatta nekik az EGSZB munkáját. Ez a találkozó is annak a ren-

dezvénysorozatnak a részét képezte, amellyel az alelnök mint házi-

gazda elő kívánja segíteni, hogy a tagok és a sajtó képviselői közvet-

len kapcsolatokat alakíthassanak ki, és informális keretek között foly-

tathassanak eszmecserét. (ail) ●

Zenonas Rokus RUDZIKAS emlékére

Szeretett kollégánk és barátunk, Zenonas Rudzikas 71 éves 

korában bekövetkezett hirtelen és idő előtti halálának híre mély 

megrendüléssel töltött el mindannyiunkat. Kivételes ember volt, 

aki nyomot hagyott szívünkben, gondolatainkban és a tudomá-

nyos közösségben. Rendkívüli intellektusa mellett melegszívű 

és alázatos személyiséggel rendelkezett. 2006 óta volt az EGSZB 

aktív litván tagja, számtalan hozzájárulást nyújtott bizottságunk 

munkájához, többek között nagyra értékelt munkát végzett a 

NAT, a REX és a TEN szekció tagjaként. 

Az EGSZB-nek szentelt munkáján és idején kívül gazdag 

tudományos életet élt, korábban elnöke volt a Litván Tudományos Akadémiának. 

Kitűnt a tudományokban, a nukleáris spektroszkópia elismert specialistája, illetve 

az elméleti fi zika elismert szaktekintélye volt Litvániában, aki számos díjat kapott 

kutatásaiért és felfedezéseiért. Erről a kiváló elméleti fi zikusról és szeretett ember-

ről kollégái aszteroidát neveztek el a fő kisbolygóövön: ez a „167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas nemcsak briliáns és nagyra becsült tudós volt, hanem szerény, 

barátságos ember, elkötelezett polgára Európának – olyannyira, hogy a Litván Nem-

zeti Gazdasági és Szociális Tanács egyik alapító atyjaként tisztelhetjük.

Magával ragadó lelkesedése, kitűnő intellektuális és emberi tulajdonságai hiá-

nyozni fognak itt az EGSZB-ben, illetve mindazok számára, akiknek megadatott, 

hogy ismerhették őt és együtt dolgozhattak vele.

Luca JAHIER
az Egyéb tevékenységek csoport elnöke
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100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA

Az EU történetének legkeményebb költségvetési 
tárgyalásai következnek  

egyeztetnie a Tanácson belül a külön-

böző álláspontokat, és olyan rendelet-

tervezettel kell előállnia, amelyet nagy 

valószínűséggel az Európai Parlament 

is elfogad. Azt várom, hogy az Euró-

pai Gazdasági és Szociális Bizottság is 

részt vegyen a következő pénzügyi terv-

ről folyó vitában, és kíváncsi vagyok a 

civil társadalom, így a szociális partne-

rek aggályaira és elvárásaira is.

Szűkös pénzügyi források idején a 

tagállamok gyakran kérik az Európai 

Uniótól, hogy tegyen többet az energia, 

a környezet, a bevándorlás vagy a dip-

lomácia terén, ugyanakkor kisebb uniós 

költségvetést is akarnak (és nem a költ-

ségvetés csupán 5,8%-át kitevő admi-

nisztrációs költségekre vonatkozóan 

tudnak majd jelentős megtakarításokat 

elérni). Ennek a költségvetési Rubik-

kockának a kirakása lesz a lengyel elnök-

ség egyik legnehezebb feladata. 

Több ízben is beszéltem már a 

miniszterelnökkel és stábjával, így 

tudom, hogy készen állnak a feladatra. 

 

 

 

 ●

A lengyel uniós elnökség minden lesz, 

csak hathónapos sétagalopp nem. 

Donald Tusk kormánya egy olyan idő-

szakban veszi át a soros elnökséget, ami-

kor számos tagállam annak következmé-

nyeivel küszködik, hogy éveken át folya-

matosan többet költött bevételeinél, ami-

kor az EU határellenőrzésekről és a medi-

terrán térségben betöltött szerepéről gon-

dolkodik, és amikor ismét elkezdődnek a 

költségvetéssel kapcsolatos viták.  

A költségvetés kapcsán rögtön kide-

rül, hogy mire képes a lengyel elnök-

ség, mivel a Tanácsnak el kell fogadnia 

a 2012-es uniós költségvetéssel kap-

csolatos álláspontját. Április végén az 

Európai Bizottság 4,9%-os emelést kért. 

Ennek fő oka, hogy Európa-szerte lezá-

rulnak uniós fi nanszírozású projektek, 

jövőre pedig vissza kell téríteni azoknak 

a tagállamoknak a költségeit, melyek 

befejezték projektjeiket (például az inf-

rastruktúra, a foglalkoztatás és a kör-

nyezetvédelem terén). Ugyanakkor több 

tagállam is előrevetítette, hogy nem 

támogatja az uniós költségvetés ilyen 

mértékű emelését. A lengyel elnökség-

nek meg kell majd találnia annak mód-

ját, hogy valahogy kielégítse az egymás-

sal ellentétes tagállami igényeket: több 

tagállam is úgy akar minimális emelést 

az uniós költségvetésben, hogy közben 

régiói, vállalatai, szakértői, nem kor-

mányzati szervei stb. továbbra is az 

eddigi mértékben részesüljenek az uniós 

fi nanszírozásból.

Ezzel szinte párhuzamosan a len-

gyel elnökségnek le kell vezényelnie a 

következő pénzügyi keretről szóló tár-

gyalások elindítását. Ne legyenek illúzi-

óink: ezek az EU történetének legkemé-

nyebb költségvetési tárgyalásai lesznek, 

a lengyel kormánynak pedig össze kell 
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Interjú Jerzy Buzekkel, az Európai Parlament elnökével

EGSZB info: Mit üzen Buzek Úr a civil társadalom szerte Európából 
érkező képviselőinek? Vajon folytatódik az egyre szorosabb 
együttműködés az európai parlamenti képviselők és a civil 
társadalom képviselői között?

Jerzy Buzek: Ismételten ki szeretném emelni a szervezett civil társadalom szerepét a 

demokráciában. Szóltam erről többek között a Polgári Agora megnyitóján idén január-

ban, de több ízben akkor is, amikor az észak-afrikai vagy fehérorosz rezsim ellen emeltem 

fel a hangom. Újra és újra hangsúlyoztam, hogy erőteljesebb támogatást kell nyújtani a 

civil szervezeteknek. Ez számos európai parlamenti állásfoglalásban visszhangra talált. 

Hiszen tudjuk, hogy az Európai Unióban nincs demokrácia civil társadalom nélkül.

Önök mint EGSZB-tagok a civil társadalom szószólói, akik fontos társadalmi érde-

keket képviselnek. Segítenek abban, hogy az EU és polgárai között tényleges párbeszéd 

alakuljon ki, és terjesztik hazájukban az EU-val kapcsolatos ismereteket, amelyek nél-

külözhetetlenek ahhoz, hogy az emberek kiálljanak a mélyrehatóbb integráció mel-

lett. Az Európai Parlamentnek szüksége van Önökre. Folytatni kell az együttműkö-

dést az uniós polgárok javára. Közös tapasztalatainknak hasznát veszik majd azok az 

országok is, amelyek most vagy a jövőben a demokratikus reformok útját választják. 

Ez nagy siker számunkra.

EGSZB info: Mit vár az EU lengyel elnökségétől?

Jerzy Buzek: Gyakran ismétlem: az EU számít Lengyelországra. Friss minőséget és ins-

pirációt kap tőle, mely utóbbinak forrását a lengyel vállalkozó szellem, nyitottság és lel-

kesedés jelenti. Ezek Lengyelország ismertetőjegyei. Azt szeretnénk, ha Európa lenne 

a világ leginkább versenyképes gazdasága. Ezért örömmel veszem a lengyel elnökség 

céljait, melyek egy hatékony, szolidáris költségvetésre, a belső piac megerősítésére és a 

humántőkében rejlő lehetőségek jobb kihasználására irányulnak.

Elismeréssel tekintek Lengyelország elkötelezettségére a szomszédságpolitika, ezen 

belül is a keleti partnerség és a déli szomszédos országok mellett, amelynek köszönhe-

tően üzenetünk és értékeink az uniós határokon kívül is terjednek. 

Az Európai Parlament elnökeként sikeres együttműködésre számítok a Parlament 

és a lengyel kormány között, mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a jogsza-

bályok többségéről az Európai Unió Tanácsával közösen döntünk.  Remélem továbbá, 

hogy Lengyelországnak sikerül majd összebékítenie a tagállami érdekeket, ami külö-

nösen válság idején nem könnyű feladat. Kihívásból nincs hiány, de Lengyelország már 

több alkalommal bizonyította, hogy jelentős potenciállal rendelkező, sikeres és szolidá-

ris tagja az Európai Uniónak. (mb) 

 ●

BEVEZETŐ

BEVEZETŐ

Az EU költségvetésének felülvizsgálata 

Lengyelország a versenyképes, biztonságos és nyitott Európáért 

Tisztelt Olvasók!
Spanyolországban a munkanélküliség aránya a fiatalok 
körében jelenleg több mint 44%-os (az Eurostat szerint). 
Kétségkívül nyomasztó ez a szám, és más uniós országok 
statisztikáiból sem meríthetünk semmi biztatót.  A 
munkanélküli fi atalok aránya meghaladja a 20%-ot az uniós 
tagállamok több mint felében. Mindazon uniós országokban, 

amelyek esetében adatok állnak rendelkezésre, a fi atalok munkanélküliségi rátája 
változatlanul magasabb, mint az általános munkanélküliségi ráta. 

A fi atalok munkanélkülisége a tehetségek tragikus elpocsékolása, ami nemcsak 
hogy aláássa a gazdasági növekedést, hanem súlyos következményekkel jár a jövőbeli 
társadalmi kohézióra nézve is. A munkanélküliség ezenkívül társadalmi probléma is, 
amely az egyének számára óriási terhet jelent. Danny Dorling, a Sheffi  eldi Egyetem 
társadalmi földrajzzal foglalkozó professzora szerint alig van bármi is, ami olyan káros 
lenne a fi atalokra nézve, mint a munkanélküliség, mivel nem múló nyomot hagy 
rajtuk, és hosszú távú kihatásai lehetnek: nagyobb kockázat a jövőbeli foglalkoztatás 
szempontjából és alacsonyabb jövedelem későbbi életük során, hogy csak néhányat 
említsünk.      

Az EGSZB nemrég számos rendezvényt szervezett, főként Spanyolországban és 
Máltán (további cikkek ebben a számban), melynek során megpróbáltuk alapjaiban 
megragadni a problémát. Miközben arra a következtetésre jutottunk, hogy nem létezik 
egyetlen, mintegy varázsütésre működő megoldás erre a nehéz helyzetre, úgy véljük, 
hogy számos területen kellene egy időben fellépni.    

Először is, újjá kell élesztenünk a munkahelyteremtő gazdasági növekedést, 
mivel a növekedéssel javulni fognak a fi atalok foglalkoztatási kilátásai is. Másodszor, 
foglalkoznunk kell az iskolaelhagyás problémájával, illetve véget kell vetnünk az 
oktatási rendszerek és a munkaerő-piaci igények közötti ellentmondásnak. Ebből a 
szempontból az informális oktatásra is nagyon jelentős szerep hárul. Harmadszor, a 
rugalmas biztonság szellemében felül kell vizsgálni a munkaerőpiacok szabályozási 
keretét. Egyértelműbb távlatokat kell nyitnunk a fi atalok számára azzal kapcsolatban, 
hogy ideiglenes és/vagy részmunkaidős szerződéseik – valamennyi idő elteltével vagy 
pedig világosan meghatározott feltételek mellett – határozatlan idejű teljes munkaidős 
szerződésekké alakíthatók át. A fi ataloknak egyértelmű távlatokat kell adni a nagyobb 
fokú stabilitás eléréséhez. 

Végül, de nem utolsósorban foglalkoznunk kell a foglalkoztatási szolgáltatásokkal. 
Fontos a korai közbelépés olyankor, amikor egy fi atalt az a veszély fenyeget, hogy 
elveszti állását, mint ahogy az is fontos, hogy támogatást kapjon azoknak a sérülékeny 
csoportoknak a foglalkoztatása, amelyek csak nehezen férnének hozzá a rendes 
munkaerőpiachoz. Mindenekelőtt a képzettséggel nem rendelkező vagy csak nagyon 
kevéssé képzett fi atalokról van szó. Jó példa egy ilyen intézkedésre a Mozgásban az 
ifj úság elnevezésű kezdeményezés „fi ataloknak szóló garanciarendszere”, melynek 
értelmében a tagállamokat arra ösztönzik, hogy a fi atalok számára biztosítsanak 
munkahelyet, továbbképzést vagy munkatapasztalat-szerzési lehetőséget az iskola 
befejezését követő hat hónapon belül.

Anna Maria Darmanin
alelnök

Tisztelt Olvasók!
Az EGSZB alelnökeként, európaiként és lengyelként 
örömmel várom az Európai Unió Tanácsának első 
lengyel elnökségét. 

Üdvözlöm Lengyelország döntését, mely szerint 
a növekedés érdekében kíván határozottan fellépni, s 

nem csupán az adósságok visszafi zetésével foglalkozik majd, ami fontos ugyan, 
de önmagában nem garantál erős növekedést.  Feltérképeztük a válság gyökereit, 
és most itt az ideje, hogy előre tekintsünk és alapos stratégiákat készítsünk 
elő a növekedés támogatására, biztosítva ezzel Európa versenyképességének 
megőrzését.

Őszintén remélem, hogy a lengyel elnökség előrelép majd számos fontos 
területen, mint az egységes piac, amely, amennyiben létrejön, előmozdítja majd 
a gazdasági fejlődést. Egy ambiciózus költségvetés szintén növeli majd Európa 
gazdasági potenciálját; a lengyel elnökség reményeim szerint ezt világossá teszi 
majd a pénzügyi tervekről folytatott jövőbeni költségvetési tárgyalások során. 

A jövőbeni tárgyalások előtt az EGSZB világossá tette, hogy fel kell hagynunk 
a „tisztességes haszon” elvével. Ez ellentétben áll a szolidaritás és a kölcsönös 
haszon értékeivel, amelyek az európai integráció alapjait képezik. Az EGSZB azt 
az elvet támogatja, hogy az EU saját forrásai közvetlenül az EU költségvetésébe 
jussanak, helyettesítve a nemzeti szintű hozzájárulásokat. Az EU költségvetésének 
fi nanszírozása egyértelműen az európai integráció haladásának mércéje.    

Az EGSZB az utóbbi két évben a civil társadalom irányában megfogalmazott 
követeléseiben rendületlenül arra törekedett, hogy nagyobb szerephez jusson 
az EU által ösztönzött jogszabályok végrehajtásában és a gazdasági integráció 
ösztönzésében a keleti partnerség kezdeményezés által lefedett országokban. 
Emiatt is örömmel tölt el, hogy a keleti partnerség, amelyet nemrégiben 
bizonyos mértékig figyelmen kívül hagytak, kiemelt jelentőséggel bír az 
elnökség ütemtervében. A földközi-tengeri térség déli területein legutóbb 
bekövetkezett események is bizonyították, hogy mennyire alapvető fontosságúak 
a kiegyensúlyozott szomszédi viszonyok, és nem csupán a kereskedelem vagy 
az energiabiztonság területén.

E körülmények fényében Lengyelország felhasználhatja az 1989-es 
kommunizmus elleni békés forradalom, valamint a sikeres demokratikus 
átalakulás során szerzett tapasztalatait a demokrácia arab világban 
való elterjesztésének megkönnyítése érdekében. Ahogy annak idején 
Lengyelországban, most az arab világban történt események bizonyították a civil 
társadalom kiemelkedő szerepét a nagybetűs történelem alakításában. Örömmel 
tölt el, hogy a szervezett civil társadalom, amelyet az Európai Unió szintjén az 
EGSZB képvisel, kész arra, hogy támogassa a lengyel elnökséget ezen ambiciózus, 
igen fontos célkitűzések elérésében. 

Jacek Krawczyk
alelnök

2011. július 20.
Varsó (Lengyelország): 
Nyomonkövetési konferencia 
az EGSZB „Az uniós 
közlekedéspolitika 
fenntartható fejlesztése és 
a TEN-T” című véleményéről 
a lengyel infrastrukturális 
minisztérium társszervezésében 

2011. szeptember 13.
EGSZB, Brüsszel: 
Az EGSZB „Európa 
2020 irányítóbizottsága” és a 
nemzeti gszt-k képviselőinek 
találkozója 

2011. szeptember 21–22.
EGSZB, Brüsszel: Az EESC 
Design Eleven (Európai 
dizájnpályázat) díjátadó 
ünnepsége és a kiállítás 
megnyitása

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Az önkéntesség európai éve: Az 
önkéntesség értéke

Lengyel elnökség: 
Lengyelország a versenyképes, 
biztonságos és nyitott 
Európáért tevékenykedik majd 
– mondja az európai ügyekért 
felelős lengyel miniszter

A lengyel elnökség négy feltáró 
vélemény kidolgozására kérte 
az EGSZB-t

Az EGSZB szívén viseli a munka 
nélküli fi atalok sorsát

EU–Oroszország workshop: a 
fenntarthatóság érdekében 
a civil társadalomnak is 
szerephez kell jutnia
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Az EU költségvetésének felülvizsgálatára 

egy olyan időszakban kerül sor, amikor 

jelentős pénzügyi bizonytalanság uralko-

dik az egész kontinensen. Az EGSZB egy 

sor ajánlást fogalmazott meg ezzel kapcso-

latban az Henri Malosse (Munkaadók cso-

portja, Franciaország) és Gérard Dantin 

(Munkavállalók csoportja, Franciaország) 

által jegyzett véleményében. A gazdasági 

és pénzügyi válság, illetve a tagállamok 

többségére jellemző egyre nagyobb költ-

ségvetési hiány miatt az EU érezhetően 

nem rendelkezik sem a politikai straté-

A lengyel elnökség fő célja a gazdasági növekedés megerősítése és a társadalmi bizalom hely-

reállítása. Európa levonta a válság tanulságait és átalakította szerkezetének gazdasági pillérét, 

most pedig határozottan fel kell lépnie a növekedésnek és a versenyképes gazdaság kiépítésé-

nek az érdekében. Lengyelország ezért az egységes európai piac kiterjesztésére és elmélyíté-

sére, a beruházási politika előmozdítására és a szellemi tőke megerősítésére összpontosít majd. 

Mindezek a lengyel elnökség első számú – „Az európai integráció mint a növekedés forrása” 

elnevezésű – prioritásának részeit képezik. Hogy eredményesek legyünk ezen az aktív foglal-

koztatáspolitikát is magában foglaló területen, különösen fontosak számunkra azok az aján-

lások, amelyek megfogalmazására az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot felkértük. 

A következő szempont, amellyel foglalkozni kívánunk, a „Biztonságos Európa”. Idetarto-

zik mind az energiaellátás biztonsága, amit Lengyelország már évek óta sürget az EU kere-

tén belül, mind pedig az élelmezésbiztonság és az erős uniós biztonság- és védelempolitika. El 

kívánjuk érni, hogy az EU megerősítse helyzetét a nemzetközi színtéren, és támogatni fogjuk 

mindazokat a lépéseket, amelyek e cél eléréséhez vezetnek. 

A nyitottságból előnyt kovácsoló Európa a lengyel uniós elnökség harmadik és legszélesebb körű prioritása. Üdvözölni kíván-

juk Horvátországot az Európai Unión belül, és támogatjuk más országok csatlakozási folyamatát. El szeretnénk mélyíteni a keleti 

partnerséget, amelynek révén Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia az EU vonzáskörébe 

kerül. Szándékunk, hogy a keleti partnerség keretén belül társulási megállapodásokat kössünk és szabadkereskedelmi övezetet hoz-

zunk létre. Ennek megfelelően az EGSZB véleményt készít számunkra a keleti partnerség és az EU külpolitikájának keleti dimenzi-

ója közötti interakcióról.   

Az elnökség gyakorlása nem csupán a jövő tervezését jelenti, hanem mindenekelőtt az aktualitásokra adott megfelelő válaszlépést. 

Ezért fi gyelemmel követjük majd az EU déli szomszédságában zajló eseményeket, és támogatni fogjuk az EU és az arab világ közötti 

új kapcsolatok kiépítését elősegítő intézkedéseket. Célunk egy átfogó cselekvési stratégia kidolgozása is a régió országainak demok-

ratizálódása és modern állami struktúráik kiépítése érdekében.

Összegzésképpen a lengyel elnökség egy gazdaságilag erős Európát kíván felépíteni, hogy bizalommal tekinthessünk a jövőbe, és 

javuljon a közhangulat az EU-ban. Világos, hogy mindezt nem érhetjük el a civil társadalom aktív közreműködése nélkül, amelyet 

közösségi szinten az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képvisel. 

Mikołaj Dowgielewicz, a lengyel külügyminisztérium európai és gazdaságpolitikai ügyekért felelős államtitkára

giájának, sem a Lisszaboni Szerződésből 

eredő új kötelezettségvállalásainak végre-

hajtásához szükséges költségvetési eszkö-

zökkel. Következésképpen „intelligens” 

költségvetésre van szükség, mely bizto-

sítaná az EU számára a célkitűzéseinek 

eléréséhez szükséges eszközöket a polgá-

rokra és a vállalkozásokra nehezedő adó-

terhek növelése nélkül egész Európában.  

Az EGSZB úgy ítéli meg, hogy a „mél-

tányos megtérülés” fogalmát el kellene 

vetni, mivel az ellentétes az európai integ-

ráció olyan alapértékeivel, mint a szoli-

daritás és a kölcsönös előny. Ehelyett a 

szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, mely 

kimondja, hogy a különböző kérdéseket 

a legkisebb vagy a legkevésbé centralizált 

hatóságok szintjén kell kezelni. Az EGSZB 

támogatja az Európai Bizottság javaslatát 

a saját források igénybevételére, amelye-

ket újonnan lehetne létrehozni vagy pedig 

amelyekkel fel lehetne váltani a nemzeti 

adókat. A nemzeti és európai költségve-

téseknek ki kellene egészíteniük egymást, 

hogy a lehető legnagyobb játékteret lehes-

sen biztosítani az EU politikai célkitűzése-

inek eléréséhez.  

Egy hatékony költségvetéshez elenged-

hetetlen a közvélemény megnyerése. Az 

európai egység hiányából fakadó költsé-

gek hangsúlyozása jelentős érv lenne a tár-

sadalom támogatásának elnyerésében. Az 

EGSZB – az Európai Parlamenttel össz-

hangban – ezért azt szeretné, ha az euró-

pai egység hiányából fakadó többletkölt-

ségekről a nemzeti költségvetésekben lévő 

párhuzamosságokat feltáró tanulmányok 

készülnének és kerülnének közzétételre. 

Intézményünk közreműködne ezekben a 

tanulmányokban, és további promóciós 

anyagokat biztosítana az európai polgá-

rok számára. (ma) ●

RÖVID HÍREK

IN MEMORIAM

Az EGSZB a G-20-as csúcstalálkozón: 
globális megoldások az áringadozásra

Június 22–23-án Párizsban került sor a 

G-20-as országok mezőgazdasági minisz-

tereinek találkozójára, amelynek során a 

globális mezőgazdasági piacokon tapasz-

talható tendenciákat és az ehhez kapcso-

lódó kereskedelmi tárgyalások helyzetét 

vitatták meg.  A G-20-as csoportosulás 

elnöki tisztségét jelenleg betöltő Fran-

ciaország az élelmezésbiztonságot jelölte 

meg egyik kulcsfontosságú politikai prio-

ritásaként, és felkérte az EGSZB-t, hogy a 

júniusi ülést megelőzően készítsen hoz-

zájárulást. Az élelmezésbiztonság kér-

dései egyformán fontos szerepet játsza-

nak az EU által kidolgozott mezőgazda-

sági, kereskedelemi és fejlesztési szakpo-

litikákban. 

Álláspontjának megalapozása érde-

kében május 23-án az EGSZB konfe-

renciát szervezett „Élelmet 

mindenkinek – egy világ-

méretű megállapodás felé” 

címmel. Többek között az 

ENSZ, a FAO, a G-20-ak 

és az EU képviselői gyűl-

tek össze Brüsszelben, 

hogy ötletbörzét tartsanak 

a mezőgazdasági válság glo-

bális szintű visszaszorításá-

nak tárgyában. A konferen-

cián csúcsvezetők és szakér-

tők vettek részt annak érde-

kében, hogy a G-20-as országok mező-

gazdasági minisztereinek június 22–23-i 

ülését megelőzően tanulmányozzák az 

uniós ajánlásokat. 

„Nem engedhetünk meg magunk-

nak egy újabb világpiaci agrárválságot. 

A kontrollálatlan spekuláció pusztító a 

fejlődő országok számára, éhínséghez és 

mezőgazdasági gazdálkodóink elszegé-

nyedéséhez vezet. Megálljt kell paran-

csolnunk, és az Európai Unió elkötelezte 

magát emellett” – jelentette ki Staffan 

Nilsson, az Európai Gazdasági és Szo-

ciális Bizottság és a konferencia elnöke.

Az EGSZB által a francia elnökséghez 

eljuttatott javaslatot követően a június 

22–23-án Párizsban megvitatott és elfo-

gadott konkrét elképzelések hat pillért 

fednek le: a fenntartható mezőgazdaság 

ösztönzése, a civil társadalom kulcsfon-

tosságú szerepe, az élelemhez való jog 

elismerése, a politikák koherenciájának 

szükségessége, a mezőgazdasági piacok 

működésének javítása, és a legkiszolgál-

tatottabbak védelme. 

Emellett az EGSZB határozottan ösz-

tönözte a nemzetközi szervezetek közötti 

jobb koordinációt és együttműködést, és 

legfőképpen intézkedéseiknek a nagyobb 

koherenciáját. Hangsúlyozta annak szük-

ségességét is, hogy könnyebben hozzá-

férhetővé kell tenni a nemzetközi és az 

európai fi nanszírozást a gazdák számára, 

ideértve a kisméretű gazdaságok birtoko-

sait is, és hogy biztosítani kell azt is, hogy 

a nők egyenlő és korlátozatlan hozzáfé-

réssel bírjanak a termelési erőforrások-

hoz. (ail)

Az „Élelmet mindenkinek – egy világ-

méretű megállapodás felé” című konfe-

rencia következtetései a következő hon-

lapon érhetők el:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ ● 

Az EU számít arra, hogy Lengyelország új 
minőséggel gazdagítja majd Európát

EU–Oroszország workshop 

Június 28-án, Brüsszelben az EGSZB és az Orosz Polgári Kamara 

közös workshopot tartott. A két fél negyedik alkalommal talál-

kozott, ám ezúttal a fő hangsúlyt a környezetbarátabb gazda-

ságra való áttérés kilátásaira helyezték. Az eszmecserére az ENSZ 

fenntartható fejlődésről szóló jövő évi, Rio de Janeiró-i konfe-

renciájának kapcsán került sor. Ez óriási lehetőség arra, hogy 

megmutatkozzon az EU és Oroszország civil társadalma közötti 

egyetértés szintje.

Az ENSZ konferenciájára készülve a workshop résztvevői azt 

az eltökélt üzenetet fogalmazták meg, hogy a nemzeti politika-

alkotásban nagyobb mértékben kell fi gyelembe venni a környe-

zetvédelmi kérdéseket. Hangsúlyozták ezenkívül, hogy az eff ajta 

fenntartható környezetvédelmi politikák kialakításába a szerve-

zett civil társadalmat is be kell vonni. A résztvevők emellett más, 

kiemelt jelentőségű témákat is megvitattak: például a migráció 

kérdését, valamint a civil társadalom szerepét az EU és Orosz-

ország közötti korszerűsítési partnerségben.

További tájékoztatás és a workshop következtetései a követ-

kező címen találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 

 ●

Az Európai Gazdasági Térség konzultatív 
bizottságának látogatása Észtországban

Elnökségének javaslatára az Európai 

Gazdasági Térség konzultatív bizottsága 

az észtországi Tartuban tartotta 19. ülé-

sét, melyre május 12–13-án került sor. 

Az ülés keretében a résztvevők látoga-

tást tettek a fogyatékkal élő gyermekek 

és családok rehabilitációs központjaként 

működő Észt Agrenska Alapítványnál, 

illetve a tartui tudományos parkban is.

A Lars Erik Nordgaard, az EFTA Tit-

kárságának vezetője és Per Sanderud, az 

EFTA Felügyeleti Hatóság elnöke rész-

vételével lezajlott ülés napirendjén sze-

repelt az Európai Gazdasági Térségi 

Megállapodás megvitatása, valamint 

Izland uniós csatlakozása is téma volt.

A konzultatív bizottság tagjai meg-

vitattak két állásfoglalást az egységes 

piaci intézkedéscsomagról, valamint 

egy munkadokumentumot az euró-

pai gazdasági kormányzás témájában. 

Raul Eamets, a tartui egyetem profesz-

szora alapos áttekintést nyújtott a gaz-

dasági helyzetről és a fi skális fegyelem-

ről, és elemezte az eurózóna megsegíté-

sére javasolt intézkedéseket. 

Egy, az energetikai innováció tárgyá-

ban készült új állásfoglalásban és jelen-

tésben pedig kihangsúlyozták, hogy szé-

lesebb körű ismeretekre van szükség az 

energiahatékonysági technológiákról, és 

ezeket nagyobb mértékben kellene hasz-

nálni. Több beruházást szorgalmaztak a 

K+F területén is, különösen a magán-

szférában, ahol Európa lemaradásban 

van. Aggodalomra ad okot ugyanis, 

hogy ezen a területen egyetlen európai 

vállalat sem végez aktív tevékenységet.  

Az üléseket követően a résztvevők 

felkeresték a fogyatékkal élő gyerme-

kek és családok rehabilitációs központ-

jaként működő Észt Agrenska Ala-

pítványt Tammistuban. A konzulta-

tív bizottság társelnöke, Meelis Joost 

ismertette a 2003-ban elindított állandó 

észt–svéd együttműködés célkitűzéseit, 

és bemutatta tevékenységét. A látoga-

tás egyben betekintést is engedett a nor-

vég/EGT pénzügyi mechanizmus kere-

tében létrejött beruházásba, amely egy 

olyan tanulókonyha létrehozását fi nan-

szírozta, ahol fogyatékkal élő fi atalok 

tanulhatnak meg főzni, felszolgálni, 

menüt összeállítani stb. 

A második program pedig a tartui 

tudományos park megtekintése volt, 

ahol a csoport áttekintést kapott arról, 

hogy mekkora és milyen cégek, illetve 

induló vállalkozások veszik igénybe az 

itt nyújtott szolgáltatásokat. A tartui 

tudományos park laboratóriumai segít-

séget nyújtanak az induló vállalkozások-

nak és cégeknek a termékfejlesztésben. 

 

 ●

Az Európai Atomenergia Fórum plenáris ülése

Az Európai Atomenergia Fórum (ENEF) 2011. május 19–20-án Prágában tartott leg-

utóbbi plenáris ülésén Richard Adams-t nevezték ki az ENEF Átláthatóság munkacso-

portjának új elnökévé, igen tisztelt elődje, Tóth János korábbi TEN-elnök helyére. Az 

ENEF egyedülálló teret nyújt az átláthatósággal kapcsolatos kérdések, valamint az atom-

energia lehetőségeinek és kockázatainak széles körű, tabuktól mentes megvitatására.  Az 

EGSZB rendszeresen szervezett konferenciákat az európai civil társadalom egyes cso-

portjaival ebben a témában. Ilyen volt például 2009-ben Az európai civil társadalom 

nézetei az atomenergiáról vagy 2010-ben az Atomenergia: lehetőségek és kockáza-

tok – az európai civil társadalom és az érdekeltek nézetei című konferencia. Az ala-

csony szén-dioxid-kibocsátású energia jövőjének kérdése nagy érdeklődésre tart szá-

mot valamennyi tagállamban, és az EGSZB a jövőre nézve az érdekeltek további bevo-

nását tervezi 2011 novemberében a nukleáris biztonság, 2012-ben pedig az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátással járó energiatermelés jövőbeli energiaszerkezetének kérdései 

terén. (ak) ●

Pénzügyi oktatás a felelős fogyasztói magatartás 
elősegítésére (ECO/297)

Egy olyan időszakban, amikor a pénzügyi rendszer egyre bonyolultabbá és átláthatat-

lanabbá válik, a pénzügyi termékekkel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás előse-

gítéséhez a pénzügyi oktatásban rejlik a kulcs. 

Azokhoz a stratégiákhoz és kezdeményezésekhez, amelyeket az Európai Bizottság 

és az OECD a pénzügyi rendszer hiányosságainak enyhítésére szorgalmaz, a pénz-

ügyi ágazat egyértelmű elkötelezettségének kell társulnia. Az új rendelkezések megfe-

lelő alkalmazásának ezenkívül az átlátható pénzügyi termékekhez történő hozzáférést 

is meg kell könnyítenie.

A pénzügyi oktatást átfogó politikaként kell értelmezni, amely az egész életet végig-

kíséri. Be kell vonni az iskolai tananyagokba, és a munkavállalók képzésének és tovább-

képzésének keretében tovább kell folytatni. Az is cél, hogy serkentse majd a pénzügyi 

integrációt, és ösztönzze a tudatos takarékoskodást. (ctp) 

 ●

Magyar és szlovén tagok és újságírók találkozója
Június 15-én a magyar, 16-án pedig a szlovén EGSZB-tagok talál-

kozhattak hazájuk újságíróival az EGSZB székházában. A Joó Kinga 

magyar EGSZB-tag (Egyéb tevékenységek csoport) által meghívott 

magyar újságíróknak alkalmuk nyílt részt venni a plenáris ülésen, és 

a kulisszák mögé betekintve ismerkedhettek meg az EGSZB szerepé-

vel és működésével. 

Anna Maria Darmanin alelnök sajtóebédet kezdeményezett, és az 

alkalmat megragadva személyesen is találkozott az újságírókkal, és 

bemutatta nekik az EGSZB munkáját. Ez a találkozó is annak a ren-

dezvénysorozatnak a részét képezte, amellyel az alelnök mint házi-

gazda elő kívánja segíteni, hogy a tagok és a sajtó képviselői közvet-

len kapcsolatokat alakíthassanak ki, és informális keretek között foly-

tathassanak eszmecserét. (ail) ●

Zenonas Rokus RUDZIKAS emlékére

Szeretett kollégánk és barátunk, Zenonas Rudzikas 71 éves 

korában bekövetkezett hirtelen és idő előtti halálának híre mély 

megrendüléssel töltött el mindannyiunkat. Kivételes ember volt, 

aki nyomot hagyott szívünkben, gondolatainkban és a tudomá-

nyos közösségben. Rendkívüli intellektusa mellett melegszívű 

és alázatos személyiséggel rendelkezett. 2006 óta volt az EGSZB 

aktív litván tagja, számtalan hozzájárulást nyújtott bizottságunk 

munkájához, többek között nagyra értékelt munkát végzett a 

NAT, a REX és a TEN szekció tagjaként. 

Az EGSZB-nek szentelt munkáján és idején kívül gazdag 

tudományos életet élt, korábban elnöke volt a Litván Tudományos Akadémiának. 

Kitűnt a tudományokban, a nukleáris spektroszkópia elismert specialistája, illetve 

az elméleti fi zika elismert szaktekintélye volt Litvániában, aki számos díjat kapott 

kutatásaiért és felfedezéseiért. Erről a kiváló elméleti fi zikusról és szeretett ember-

ről kollégái aszteroidát neveztek el a fő kisbolygóövön: ez a „167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas nemcsak briliáns és nagyra becsült tudós volt, hanem szerény, 

barátságos ember, elkötelezett polgára Európának – olyannyira, hogy a Litván Nem-

zeti Gazdasági és Szociális Tanács egyik alapító atyjaként tisztelhetjük.

Magával ragadó lelkesedése, kitűnő intellektuális és emberi tulajdonságai hiá-

nyozni fognak itt az EGSZB-ben, illetve mindazok számára, akiknek megadatott, 

hogy ismerhették őt és együtt dolgozhattak vele.

Luca JAHIER
az Egyéb tevékenységek csoport elnöke
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A következő szám 2011 szeptemberében jelenik meg. 

100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA

Az EU történetének legkeményebb költségvetési 
tárgyalásai következnek  

egyeztetnie a Tanácson belül a külön-

böző álláspontokat, és olyan rendelet-

tervezettel kell előállnia, amelyet nagy 

valószínűséggel az Európai Parlament 

is elfogad. Azt várom, hogy az Euró-

pai Gazdasági és Szociális Bizottság is 

részt vegyen a következő pénzügyi terv-

ről folyó vitában, és kíváncsi vagyok a 

civil társadalom, így a szociális partne-

rek aggályaira és elvárásaira is.

Szűkös pénzügyi források idején a 

tagállamok gyakran kérik az Európai 

Uniótól, hogy tegyen többet az energia, 

a környezet, a bevándorlás vagy a dip-

lomácia terén, ugyanakkor kisebb uniós 

költségvetést is akarnak (és nem a költ-

ségvetés csupán 5,8%-át kitevő admi-

nisztrációs költségekre vonatkozóan 

tudnak majd jelentős megtakarításokat 

elérni). Ennek a költségvetési Rubik-

kockának a kirakása lesz a lengyel elnök-

ség egyik legnehezebb feladata. 

Több ízben is beszéltem már a 

miniszterelnökkel és stábjával, így 

tudom, hogy készen állnak a feladatra. 

 

 

 

 ●

A lengyel uniós elnökség minden lesz, 

csak hathónapos sétagalopp nem. 

Donald Tusk kormánya egy olyan idő-

szakban veszi át a soros elnökséget, ami-

kor számos tagállam annak következmé-

nyeivel küszködik, hogy éveken át folya-

matosan többet költött bevételeinél, ami-

kor az EU határellenőrzésekről és a medi-

terrán térségben betöltött szerepéről gon-

dolkodik, és amikor ismét elkezdődnek a 

költségvetéssel kapcsolatos viták.  

A költségvetés kapcsán rögtön kide-

rül, hogy mire képes a lengyel elnök-

ség, mivel a Tanácsnak el kell fogadnia 

a 2012-es uniós költségvetéssel kap-

csolatos álláspontját. Április végén az 

Európai Bizottság 4,9%-os emelést kért. 

Ennek fő oka, hogy Európa-szerte lezá-

rulnak uniós fi nanszírozású projektek, 

jövőre pedig vissza kell téríteni azoknak 

a tagállamoknak a költségeit, melyek 

befejezték projektjeiket (például az inf-

rastruktúra, a foglalkoztatás és a kör-

nyezetvédelem terén). Ugyanakkor több 

tagállam is előrevetítette, hogy nem 

támogatja az uniós költségvetés ilyen 

mértékű emelését. A lengyel elnökség-

nek meg kell majd találnia annak mód-

ját, hogy valahogy kielégítse az egymás-

sal ellentétes tagállami igényeket: több 

tagállam is úgy akar minimális emelést 

az uniós költségvetésben, hogy közben 

régiói, vállalatai, szakértői, nem kor-

mányzati szervei stb. továbbra is az 

eddigi mértékben részesüljenek az uniós 

fi nanszírozásból.

Ezzel szinte párhuzamosan a len-

gyel elnökségnek le kell vezényelnie a 

következő pénzügyi keretről szóló tár-

gyalások elindítását. Ne legyenek illúzi-

óink: ezek az EU történetének legkemé-

nyebb költségvetési tárgyalásai lesznek, 

a lengyel kormánynak pedig össze kell 
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Az önkéntesség értéke

EU–Kína kerekasztal

Az EGSZB szerint nyílt párbeszédre van szükség Indiával

A „Légy önkéntes! Tégy valamit!” című, 

az önkéntesség európai éve keretében 

tartott második uniós szintű temati-

kus konferenciára 2011. május 23-án 

és 24-én került sor, nagy siker mellett. 

A rendezvény általános célja az 

volt, hogy fórumot biztosítson euró-

pai önkéntesek számára ahhoz, hogy 

hálózatokat építsenek, megosszák egy-

mással az önkéntesség terén szerzett 

tapasztalataikat, és tanuljanak azok-

Az EU–Kína kerekasztal résztve-

vői május 9. és 12. között találkoz-

tak Hszianban, hogy megvitassák az 

inkluzív regionális fejlesztés és a kör-

Indiába látogatott 2011. már-

cius 20. és 25. között az 

EGSZB küldöttsége Xavier 

Verbovennek, az EU−India 

nyomonkövetési bizottság 

elnökének vezetésével. A láto-

gatás kettős célt szolgált: hogy 

a küldöttség megbeszélést foly-

tathasson különböző indiai 

érdekeltekkel az EU–India 

kerekasztal újraindításának 

lehetőségéről, továbbá hogy 

meghallgathassa az indiai civil 

társadalom nézeteit az EU–

India szabadkereskedelmi meg-

állapodásokról jelenleg folyó 

tárgyalásokkal kapcsolatban. A 

küldöttség találkozott az Euró-

pai Unió indiai delegációjával, 

kereskedelmi kamarákkal, ipar-

ból. Az EGSZB és az Európai Bizott-

ság közösen workshopot is szervezett 

az EGSZB épületében a vállalatok tár-

sadalmi felelősségvállalása és a munka-

vállalói önkéntesség témájában. 

Az EGSZB 2006-ban az első intéz-

mény volt, amely felvetette az önkén-

tességnek szentelt európai év ötletét, ez 

a konferencia pedig a 2011-ben meg-

valósult elképzelés fontos mérföldkö-

vét jelenti az önkéntes munkát vég-

zők szakértelmének és hozzájárulásá-

nak elismerése irányában. Az EGSZB 

nagy fi gyelmet szentel az önkéntesség 

témájának, és úgy véli, hogy az felbe-

csülhetetlen értéket nyújt a társada-

lomnak. A konferencia résztvevőihez 

intézett beszédében Staff an Nilsson, az 

EGSZB elnöke üdvözölte azt a tényt, 

hogy ennyire sokan készek foglalkozni 

azzal, hogy a vállalkozói szektor milyen 

szerepet tölthet be az önkéntesség elő-

nyezetbarát gazdaság kérdéseit a fenn-

tartható fejlődés összefüggésében, a két 

oldal által ismertetett jelentések alapján. 

„Lehet, hogy nem mindenben jutottunk 

lődés terén, különösen annak szociális 

dimenzióját tekintve.

A másik nagy kihívást nyilvánvalóan 

az EU–India szabadkereskedelmi meg-

állapodásokról szóló tárgyalási fordu-

lók jelentik: köztük az, hogy milyen gaz-

dasági és társadalmi kihatásai lesznek a 

megállapodásnak az indiai társadalomra 

nézve; továbbá az, hogy egyre nagyobb 

szükség van egy olyan gazdaság behatóbb 

ismeretére, amelynek 92%-át az informá-

mozdításában. Az elnök a második nap 

záró plenáris ülésén is felszólalt: 

„(…) az EGSZB a megfelelő fórum az 

önkéntesség támogatás  ára, és az általa 

jelentett érték elismertetésére: az Euró-

pai Gazdasági és Szociális Bizottságnál 

sokan képviselünk önkéntes szervezete-

ket, legtöbbünk végez valamiféle önkén-

tes munkát a bizottságnál, és életünk egy 

pontján mindannyiunknak volt valami 

közünk az önkéntességhez. Az önkéntes 

tevékenység talán a legjobb példája a 

polgári szerepvállalásnak: amellett, hogy 

magukat az önkénteseket jóleső érzés-

sel tölti el, ennél még fontosabb, hogy a 

társadalom számára is haszonnal jár” 

– mondta. (cc/mv) 
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egyetértésre, de közelebb kerül-

tünk ahhoz, hogy megértsük 

egymást és tanuljunk egymás-

tól” – szögezte le bevezetőjében 

Staff an Nilsson EGSZB-elnök. 

Staff an Nilsson, aki az EGSZB 

küldöttségét vezette, arra kérte 

a kínai partnereket, hogy nyílt 

és őszinte párbeszédet és esz-

mecserét folytassanak a kihí-

vást jelentő gazdasági és tár-

sadalmi kérdésekről a kölcsö-

nös megértés előmozdítása és 

a megerősített együttműködés 

biztosítása érdekében. Vang 

Kang, a Kínai Gazdasági és Szo-

ciális Tanács elnöke vázlatosan 

ismertette Kína reformfolya-

matát és a modernizáció hatá-

sát, mely kínaiak millióit vezette 

ki a szegénységből. A kilencedik 

EU–Kína kerekasztal közös nyilatko-

zata honlapunkon olvasható. (cc) 

 

 ●

lis szektor adja – ez ugyanis a tárgyalá-

sokat megelőzően készített hatásvizsgá-

latokból szinte teljesen kimaradt –, vala-

mint egy, az eff ajta megállapodások nyo-

mon követésére alkalmas eszközre.

Ezeknek a kihívásoknak a leküzdé-

sében döntő szerepük van a szakszerve-

zeteknek – Európában és Indiában egy-

aránt –, valamint a munkaadói szerveze-

teknek és a civil társadalom más szerep-

lőinek. (xv/as) ●

Hírek tagjainkról

Jillian van Turnhout, az EGSZB tagja 
bekerült az ír szenátusba 

Minden éremnek két oldala van: az EGSZB sajnálja ugyan, hogy egyik ír tagja, 

Jillian van Turnhout a közelmúltban kilépett az EGSZB-ből, örömmel értesült 

viszont arról, hogy hazájában szenátorrá nevezték ki. Az EGSZB gratulál Jillian 

van Turnhoutnak a kinevezéshez, egyben sok sikert kíván neki új megbízatásá-

ban a Seanad Éireannben. 

Jillian van Turnhoutot a Taoiseach nevezte ki a Gyermekjogi Szövetségben 

végzett munkájáért. „Nagy szakmai sikerként könyvelem el, hogy a Gyermekjogi 

Szövetségben végzett munkámért ilyen megtiszteltetésben részesülhetek. Meggyő-

ződésem, hogy kinevezésemmel valami fontosat tehetek és teszek is” – mondta.

Jillian van Turnhout korábban az EGSZB alelnöke és az elmúlt 12 évben (az 

Egyéb tevékenységek, III. csoportban) bizottságunk aktív tagja volt. Az elnök-

ségben végzett munkáját mostantól Padraig Walshe veszi át. (ail) 

 

 

 ●

A lengyel elnökség négy feltáró vélemény kidolgozására kérte az EGSZB-t

Az EGSZB a lengyel tagok szemével 

A demográfi ai kihívásokhoz átfogó, tartós megoldás kell 

A népesség idősödésének a munkaerőpiacra gyakorolt jövőbeli hatásairól szóló, Wolfgang Greif (Mun-

kavállalók csoportja, Ausztria) által jegyzett véleményében az EGSZB kétkedve fogadja az olyan egyszerű 

megoldásokat, mint a törvényes nyugdíjkorhatár megemelése, illetve a tőkefedezeti magán-nyugdíjrend-

szerekre történő átállás. Ehelyett inkább célzott növekedési politika folytatására és a foglalkoztatási lehe-

tőségek bővítésére szólít fel. 

A rendelkezésre álló munkaerő a legtöbb országban elegendő a szükségletek kielégítésére. Az EGSZB 

úgy véli, hogy integrációs stratégiákkal a népesség öregedésével összefüggő jövőbeli fi nanszírozási gon-

dokat kordában lehet tartani. 

A mezőgazdasági szektor erősítése a keleti partnerség országaiban 

A második feltáró vélemény előadója, Seppo Kallio (Egyéb tevékenységek csoport, Finnország) a keleti 

partnerség és az uniós politikák keleti dimenziója közötti kölcsönhatást elemzi. Az EGSZB szeretné, ha 

a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az agrárpolitika kiemeltebb helyet kapna az EU-nak a keleti 

partnerség országaival folytatott tárgyalásaiban, mivel nagy jelentőségűek a gazdasági, társadalmi és regi-

onális fejlesztésben.

Mivel a partnerség országainak nehézségeik vannak az egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) 

rendeletekben foglalt uniós normáknak és kritériumoknak történő megfelelés terén, az EGSZB javasolja, 

hogy az SPS-kérdések a keleti partnerségi együttműködés keretében új pontot alkossanak. 

Milyen jövő vár az éghajlatvédelmi üzleti beruházásokra a válság után?

A harmadik feltáró véleményre szóló felkérésében a lengyel kormány annak a kihívást jelentő kérdésnek 

a vizsgálatára kérte az EGSZB-t, hogy a gazdasági válság hogyan hat az európai vállalatoknak az éghajlat-

védelem területére vonatkozó további beruházási képességére.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában elérhető 20%-ot meghaladó mérséklés lehetőségeit 

elemző dokumentumában az Európai Bizottság a 30%-os célkitűzés elérésének különböző lehetséges mód-

jait járja körül. A dokumentum azonban nem foglalkozik azzal a hatással, amelyet a válság gyakorolha-

tott a „zöld” üzleti beruházásokra. A Josef Zbořil (Munkaadók csoportja, Cseh Köztársaság) előadó köz-

reműködésével tevékenykedő munkacsoport rögtön neki is látott a feladatnak, és várhatóan 2011 októ-

berében készül majd el véleményével.

TEN-T az új tagállamokban – nem elég fontos terület az EU számára?

Az EGSZB alelnöke, Jacek Krawczyk (Munkaadók csoportja, Lengyelország) által készített, az uniós 

közlekedéspolitika és a TEN-T fenntartható fejlesztéséről szóló vélemény sajnálattal jegyzi meg, hogy az 

EU nem tartja elég fontosnak, hogy hatékony transzeurópai hálózatokat építsen ki az új tagállamokban.  

Addig nem valósulhat meg egy egységes európai közlekedési piac és egy igazi belső piac sem – írja a véle-

mény –, amíg az EU régióit és nemzeti hálózatait nem köti össze megfelelő módon egy modern infrast-

ruktúra. Kiemelt fi gyelmet érdemel az úgynevezett szomszédságpolitika – azaz az összeköttetések az EU 

északi, keleti és déli területei felé –, amely az egyedi infrastrukturális projektek helyett elsősorban a háló-

zatra összpontosít. (mb/ma) ●

Kommunikáció a fi atalokkal 
együttműködésben

Az EGSZB szívén viseli 
a munka nélküli fi atalok sorsát

J ú n i u s b a n  a z  E G S Z B  e g y  a 

polgárközeliséget előtérbe helyező 

(„going local”) rendezvényt tartott 

Máltán. A kommunikációs csoport, 

valamint a kommunikációs kapcsolat-

tartók ülésével egybekötött eseményen 

az EGSZB tagjai vitát folytattak a mál-

tai civil társadalom képviselőivel a fi a-

taloknak az európai projektbe történő 

bevonásáról. A vallettai Európai Ház-

ban tartott megbeszélést egy ismert mál-

tai műsorvezető, dr. Andrew Azzopardi 

vezette le. Az ülésterem zsúfolásig meg-

telt, illetve a Facebookon és a Twitteren 

is követhető volt az esemény, amelynek 

keretében EGSZB-tagok, köztük Anna 

Maria Darmanin és Jacek Krawczyk 

EGSZB-alelnök, valamint a kommuni-

kációs csoport tagjai és a kommuniká-

ciós kapcsolattartók eszmét cserélhettek 

az EU fi atal polgáraival.

Néhány tagállam jól teljesít a foglal-

koztatás, és ezen belül a fi atalok számára 

biztosított munkalehetőségek terén. A 

helyzet azonban országonként más és 

más: Spanyolországban a fi atal munka-

nélküliek aránya eléri a drámai 45%-ot. 

Hogyan szoríthatjuk vissza az EU-ban a 

fi atalok 20%-os munkanélküliségi rátá-

ját, amely néhány tagállamban még a 

közösségi szintnél is magasabb? E rend-

kívül sürgető kérdés áttekintésére az 

EGSZB a Spanyol Gazdasági és Szociális 

Tanáccsal közösen konferenciát szerve-

zett június 6-án, Madridban. Spanyolor-

szágban a munkanélküliség 40%-os a fi a-

talok körében. Ez a tendencia a fi atalabb 

generáció egyik fő aggodalma. 

A máltai ülésen fel-

merült az a problematika 

is, hogy a fi atalokat egyre 

kevésbé érdekli az euró-

pai integráció kérdése. Az 

„európai békeprojekt” szlo-

gen már nem mindig érde-

kes a fi atalok számára. Új 

mottóra van tehát szükség. 

Claus Sørensen, az Euró-

pai Bizottság Kommuni-

kációs Főigazgatóságának 

vezetője ezért a fenntart-

ható Európa, a tiszta, virágzó és szociális 

Európa jelszavát javasolta, amely a fi a-

talok számára tiszta levegőt és ivóvizet, 

megfi zethető árú, jó minőségű élelmi-

szereket biztosít, valamint annak a lehe-

tőségét, hogy békében éljenek, utazza-

nak, dolgozzanak és tanuljanak. 

Az EU egyik sikertörténete az 

ERASMUS program, amelyben 1987 óta 

eddig 2,3  millió diák vett részt. Az 

EGSZB a kezdetek óta támogatja az 

ilyen projekteket. Az Európa 2020 stra-

tégia „Mozgásban az ifj úság” kiemelt 

kezdeményezéséről készült, valamint az 

EU ifj úsági stratégiája tárgyában 2009-

ben elfogadott véleményében az EGSZB 

már rámutatott arra, hogy az ifj úságstra-

tégiát nem csupán a fi atalok számára, 

hanem a fi atalokkal együtt kell kidol-

gozni.  

 

 

 

 

 

 

 ●

Az egynapos konferencia közvetlenül 

is érintette az EGSZB munkaerő-piaci 

megfigyelőközpontját, hiszen elnöke, 

Krzysztof Pater (Egyéb tevékenysé-

gek csoportja, Lengyelország) látta el a 

konferencia elnöki tisztségét. A viták-

ban több mint 130 fő szólalt fel, a ren-

dezvényről pedig a spanyol médiumok 

is tudósítottak. 

A konferencia egy nyitóüléssel 

kezdődött, amelyen Krzysztof Pater, 

Valeriano Gómez Sánchez spanyol 

munkaügyi és bevándorlási miniszter, 

valamint Marcos Peña Pinto, a Spanyol 

Gazdasági és Szociális Tanács elnöke 

vett részt.

Egységes európai égbolt II.: csak egy ábránd?
A meghallgatáson, 

amelyet az Európai 

Gazdasági és Szociá-

lis Bizottság szervezett 

az „egységes európai 

égbolt” csomag vég-

rehajtásának helyze-

téről, és amelyen a 

légiközlekedési ipar fő szereplői vettek részt, jól érzékelhető volt 

e kérdés sürgőssége.  Két évvel azt követően, hogy az EU jogal-

kotói elfogadták, az európai légi közlekedés hiányosságait orvo-

solni hivatott jogszabálycsomagot továbbra sem hajtották végre. 

„A késések és torlódások Európa-szerte szomorú valósággá 

váltak, és ez a légtér használóira, az iparág szabályozó szerveire 

és a repülőterekre egyaránt negatív hatást gyakorol. Ha minden 

érintett magáénak vallaná és követné az európai légiközlekedés-

irányítás fenntartható jövőjére vonatkozó ambiciózus célokat, a 

CO
2
-kibocsátás járatonként 12%-kal lenne kevesebb, emellett a 

hatékonyság, a biztonság és a kapacitás lényegesen növekedne” 

– érvelt Jacek Krawczyk, az EGSZB alelnöke, egyben az egységes 

európai égbolt II.-ről szóló vélemény előadója. 

A második „egységes európai égbolt” csomag teljes körű és 

gyors végrehajtása ösztönözné a mobilitást, javítaná az utazás 

kényelmét és elősegítené Európa versenyképességét, érveltek a 

meghallgatás résztvevői. E reformok nélkül Európa lemarad a 

fenntartható közlekedés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság irányába tartó globális versenyben.

A résztvevők kérték az Európai Bizottságot, hogy álljon e folya-

mat élére, és vezényelje le azt. „Arra kérem az Európai Bizottsá-

got, hogy vezető szerepét felhasználva küszöbölje ki az egységes 

európai égbolt végrehajtása előtt álló különböző akadályokat és 

politikai problémákat” – mondta Stephane Buff etaut, az EGSZB 

közlekedéssel és energiaüggyel foglalkozó szekciójának elnöke. 

Krzysztof Kapis, a lengyel infrastrukturális minisztérium veze-

tője hangsúlyozta, hogy az EU soron következő lengyel elnöksége 

jelentős erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy az egy-

séges európai égbolt II. végrehajtása lépést tartson az ambiciózus 

menetrenddel. Többen úgy gondolják, hogy Lengyelország lesz az 

elkövetkező húsz év egyik leggyorsabban fejlődő légiközlekedési 

piaca. „Felkészülten akarjuk fogadni ezt a forgalomnövekedést” 

– jegyezte meg.

Az Egyesült Államok szövetségi légi közlekedési ügynökségétől 

(FAA) is több küldött vett részt a meghallgatáson, ahol hangsú-

lyozták, hogy a biztonságos befektetői környezet az Atlanti-óceán 

mindkét partján egyaránt fontos.

Az EGSZB-nél rendezett meghallgatás összehozta a légi közle-

kedés szabályozó szerveit, a légtér felhasználóit, a légi közlekedés 

dolgozóit, a repülőtér-üzemeltetőket és a légi irányítási szolgálta-

tást nyújtókat az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az 

EU soron következő lengyel elnöksége képviselőivel. Az EGSZB 

az egységes európai égbolt II.-ről készülő véleményét várhatóan 

2011 júliusában fogadja el. (mb) 

 ●

 A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
A civil társadalom ösztönözheti 
a keleti partnerséget

A Gintaras Morkis (Munkaadók csoportja, Litvánia) által készített 

vélemény olyan támogatásra érdemes nagy lehetőségként tekint a 

keleti partnerségre, amely révén bővíthetők az EU-t a partneror-

szágokkal összekapcsoló hálózatok. A véleményt Győri Enikő uniós 

ügyekért felelős magyar államtitkár jelenlétében fogadták el. Az 

államtitkár asszony azért jött el az EGSZB-hez, hogy megvitassák 

a magyar elnökség munkájának eredményeit. Az EGSZB hangsú-

lyozza, hogy mind stratégiai szükségszerűségként, mind pedig politi-

kai befektetésként támogatja a keleti partnerséget. Az EGSZB, amely 

készen áll arra, hogy közreműködjön a folyamat sikerre vitelében, 

a kormányok és a civil társadalom közötti párbeszéd megerősíté-

sére szólít fel.  

A mediterrán térségben bekövetkezett közelmúltbeli események 

bizonyították, hogy a civil társadalom felbecsülhetetlen értékű hoz-

zájárulást nyújt a haladáshoz mind az alkotmányos reform, mind az 

intézményépítés terén. Kulcsfontosságú a párbeszéd szintjének javí-

tása nemzeti szinten, ezért 

az EGSZB a civil társada-

lommal folytatott kon-

zultációk mechanizmu-

sának bevezetését java-

solja a keleti partnerség 

valamennyi országában. 

A párbeszéd olyan szer-

vezeteken keresztül való-

sul majd meg, amelyek az 

egyes országok sajátos körülményeit tükrözik. Az EGSZB készen áll 

és örömmel fogadja a tapasztalatcsere kilátását a keleti partnerség 

országaiban működő civil szervezetekkel. (ma) ●

Roma integrációs stratégia

Azon a napon, amikor Johannes 

Hahn regionális politikáért fele-

lős európai biztos a kohéziós 

politika kérdéseit vitatta meg 

az EGSZB tagjaival, az EGSZB 

két időszerű véleményt fogadott 

el a romák társadalmi integrá-

ciójának uniós megközelítésé-

ről,  Topolánszky Ákos („Egyéb 

tevékenységek”, Magyarország), 

illetve Anne-Marie Sigmund („Egyéb tevékenységek”, Ausztria) tollá-

ból. Intézményünk arra a következtetésre jutott, hogy a nehéz helyzet 

orvoslásához egy integrált, koordinált és koherens összeurópai stra-

tégia, illetve nemzeti és helyi szinten végrehajtott program elegyéből 

álló megközelítésre van szükség. Fontos megjegyezni, hogy döntés 

született arról, hogy a jövőbeli intézkedéseket a romákkal, illetve az 

őket képviselő szervezetekkel együtt kell kidolgozni. 

Az Európai Bizottság szándékának üdvözlése mellett az EGSZB 

úgy véli, hogy az oly régóta várt stratégia nem felel meg az elvárások-

nak; ambiciózusabb, konkrétabb és egyúttal megfelelőbben struktu-

rált lehetett volna. Bármilyen politikáról legyen is szó, azt erősíteni 

kell azáltal, hogy a vita minden szintjén bevonják az érdekelt felek 

széles körét, köztük a helyi civil társadalmat, a tudományos szakér-

tőket, a szociális partnereket és ami még fontosabb, a roma népes-

ség képviselőit és tagjait. (ma) ●

A szegénység elleni küzdelem 
platformjának erősítése

Az Európa 2020 stratégiában felvázolt, a szegénység és társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelem részeként az Európai Bizottság közle-

ményt tett közzé „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küz-

delem európai platformja” címmel. Az EGSZB a Maureen O’Neill 

(Egyéb tevékenységek csoportja, Egyesült Királyság) előadó által 

készített véleményében elemezte ezt a közleményt, amely intézke-

déseket fogalmazott meg a szegénység visszaszorítására vonatkozó 

célkitűzés (legalább 20 millióval kevesebb érintett 2020-ig) elérése 

irányába történő haladás ösztönzésére. 

A felelősség és a koherencia jelentették az EGSZB ajánlásainak 

alapvető elveit. Mivel a szegénység sérti az emberi jogokat, a kor-

mányzatoknak, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak 

közös felelősséget kell vállalniuk a felszámolásáért. Következéskép-

pen a megszorító intézkedéseknek nem szabad veszélybe sodorniuk a 

szegénység elleni küzdelmet, és meg kell erősíteni a civil társadalom 

részvételét a platformban. Az EGSZB fontosnak tartotta az Európa 

2020 stratégiában a gazdasági, pénzügyi, foglalkoztatási és szociális 

intézkedések között koherenciát, és hangsúlyozta az uniós fi nanszí-

rozás növelésének és egyszerűsítésének szükségességét, különösen 

ami a szociális alapokat illeti. (ma) 

 

 

 ●

„Köztes világok. Osztrák kortárs művészet (In Between. Austria 
Contemporary)” kiállítás az EGSZB-ben

Az oktatásért, művészetért és kul-

túráért felelős osztrák szövetségi 

minisztériummal partnerségben 

létrehozott „Köztes világok. Oszt-

rák kortárs művészet” elnevezésű 

kiállítást az EGSZB székhelyén 

rendezték meg. A „Köztes világok.  

Kortárs osztrák művészet” kiállítás 

a mai Ausztria számos művészeti 

irányzatát mutatta be, és bepillan-

tást nyújtott a látogatóknak az osztrák művészeti életbe. Az EGSZB-ben rendezett kiállítás időtar-

tama alatt tizenhét ígéretes fi atal osztrák művész munkáit tekinthette meg a nagyszámú érdeklődő.

A látogatók között volt számos olyan hivatalos személy is, akik jelenlétükkel is támogatták a 

kiállítás sikerét. A kiállítás megnyitóján részt vett Claudia Schmied oktatásért, művészetért és 

kultúráért felelős osztrák szövetségi miniszter, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-

ság elnöke, Staff an Nilsson is. A vendégek között volt még Androulla Vassiliou oktatással, kul-

túrával, többnyelvűséggel és ifj úsággal foglalkozó uniós biztos és Johannes Hahn regionális poli-

tikáért felelő biztos is. (ma) 

A kiállítással kapcsolatos további információért látogasson el a www.bmukk.gv.at oldalra. ●

RÖVID HÍREK

A konferencián többek között jelen 

volt Javier Ferrer Dufol, a CEOE (spa-

nyol üzleti szövetség) alelnöke, Paloma 

Lopez, a CCOO (spanyol szakszervezet) 

foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó tit-

kára, valamint Antonio Ferrer, az UGT 

(spanyol szakszervezet) szakszervezeti 

fellépésekért felelős titkára.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy 

további erőfeszítésekre van szükség az 

oktatás, a képesítések, valamint az állami 

és magántulajdonú foglalkoztatási szol-

gálatok területén. Ezen túlmenően el kell 

indítani a gazdasági növekedést, és hala-

déktalanul felül kell vizsgálni munkaerő-

piacaink szabályozási keretét. (ail) ●

Come’N’Listen – Liszt Ferenc szupersztár

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-

ság (EGSZB) június 15-én, Liszt Ferenc 

születésének 200. évfordulóját ünne-

pelve, a Come’N’ Listen sorozat része-

ként zenei rendezvényt tartott. A magyar 

uniós elnökség keretében tartott rendez-

vényt az EGSZB elnöke, Staff an Nilsson 

nyitotta meg.

A Liszt-hangverseny zenei utazásra – egy időben és térben a múltba visszatekintő 

európai utazásra – invitálta a hallgatókat, illusztrált áttekintést nyújtva Liszt Ferencről 

– életéről, zenéjéről, az életében szerepet játszó nőkről és spiritualitásáról. Liszt életé-

nek ezt a négy oldalát Topolánszky Ákos, az EGSZB magyar tagja és Caroline Henault, 

az EGSZB orvosi szolgálatának tagja mutatta be.

Dmytro Sukhovienko ukrán zongorista és Bárdos-Féltoronyi Hanna magyar szár-

mazású mezzoszoprán néhány kiemelkedő dalt és zongoradarabot adott elő Liszt élet-

művéből.

Az EGSZB kulturális programjának fontos elemeként továbbra is részt kíván venni 

hasonló zenei rendezvények szervezésében. A zene Európa kulturális örökségének 

olyan, lényeges része, amelynek szerepe volt az európai identitás formálásában. A 

Come’N’Listen program műsorán olyan szerzők szerepelnek, akik meghatározó alakjai 

voltak az európai zenetörténetnek – olyan európai polgárok voltak, akik élete és mun-

kássága szorosan beágyazódott az európai tradíciókba, és akik fontos zenei örökséget 

hagytak az utánuk következő generációkra. (sb) ●

w.bmuk

A politikán túl: az EGSZB 
a polgárok valódi 
szükségleteiről

Interjú Tomasz Jasińskival, 
az EGSZB Munkavállalók 
csoportjának tagjával, az 
Összlengyel Szakszervezeti 
Szövetség nemzetközi 
tanácsadójával.

EGSZB info: Mi volt az 
EU-val kapcsolatos első 
tapasztalata? 

TJ: Első tapasztalatomat 2001 és 

2004  között  szereztem, az 

Összlengyel Szakszervezeti Szö-

vetség (OPZZ) képviselőjeként az 

EU–Lengyelország konzultatív vegyes bizottság keretén belül végzett 

munkám során. Ez annyiban bizonyult hasznosnak, hogy amikor az 

EGSZB tagja lettem, különösebb nehézség nélkül be tudtam kapcso-

lódni az intézmény munkájába.

EGSZB info: Hogyan magyarázná el röviden az 
EGSZB szerepét egy polgár számára?

TJ: A szervezett civil társadalom hangját jelenti, de nem politikai érte-

lemben. A polgárok valós elvárásait fogalmazza meg, amelyeket az 

uniós szintű politikai döntéshozóknak fi gyelembe kell venniük.

EGSZB info: Hogyan befolyásolja EGSZB-tagsága 
a Lengyelországban végzett mindennapi 
munkáját, és milyen előnyökkel jár az EGSZB 
nemzeti szinten?

TJ: Az EGSZB-ben végzett munkámhoz kötődő gyakori utazások és a 

sok új feladat természetesen hatással van az OPZZ-ben végzett mun-

kámra, és a magánéletemre is. Brüsszeli tevékenységem legfontosabb 

szempontja, hogy az EU intézkedéseit illetően már a munkák korai 

szakaszában információkhoz juthatok. Ezáltal itt, Lengyelországban 

felkészülhetünk az esetleges változásokra, és sokkal korábban ki tud-

juk dolgozni álláspontunkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Az EGSZB-tagság hosszabb, 
rendszertelenebb 
munkaidővel jár

Interjú Krzysztof Ostrowskival, az 
EGSZB Munkaadók csoportjának 
tagjával, a Business Centre 
Club intervenciós osztályának 
igazgatójával

EGSZB info: Mi volt az első 
tapasztalata az EU kapcsán? 

KO: Első tapasztalatomat diákkorom-

ban szereztem, turistaként. Nagy benyo-

mást tett rám az, hogy milyen egyszerű 

az egyik tagállamból a másikba utazni. 

Úgy gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, 

hogy az Unióhoz kapcsolódó első szak-

mai tapasztalatomat is megszerezhettem: részt vettem egy csoportban, 

amely egy megállapodásról tárgyalt az Európai Unióval.

EGSZB info: Hogyan foglalná össze néhány szóban 
a polgárok számára azt, hogy milyen  szerepet tölt 
be az EGSZB?

KO: Az EGSZB „híd” az európai intézmények és a tagállami civil társa-

dalmi szervezetek között. Lehetőséget biztosít arra, hogy bárki európai 

szinten hangot adhasson gazdasági és szociális kérdésekkel kapcsolatos 

aggályainak, új ötletekkel álljon elő, vagy javaslatot tegyen az európai jog-

alkotás javítása céljával.

EGSZB info: Miként befolyásolja az EGSZB-tagság a 
Lengyelországban napi szinten végzett munkáját, 
illetve milyen előnyöket jelent az EGSZB a nemzeti 
szint számára?

KO: A legfontosabb hatást a munkaidőm terén tapasztalom, amely rend-

szertelenné vált. Gyakran, ha repülőre kell szállnom, a munkanap hajnali 

4 órakor kezdődik, és vagy nagyon későn érek vissza Lengyelországba, vagy 

Brüsszelben kell éjszakáznom. A lengyelországi munkámhoz kapcsolódó 

sürgős ügyeket a Brüsszelbe és az onnan hazafelé tartó járatokon kell ren-

deznem. Aki EGSZB-tag kíván lenni, annak szeretnie kell az utazást, és 

készen kell állnia arra, hogy gyakran és különböző országokba utazzon.

A nemzeti szint számára a legnagyobb előny abban áll, hogy a szerve-

zetünk tagságát alkotó vállalatok hangot adhatnak az európai jogszabály-

okkal kapcsolatos aggályaiknak, és tájékoztatást kaphatnak az EGSZB-ben 

tárgyalt legfontosabb témákban. Az EGSZB által olyan konkrét piaci ága-

zatok kapcsán készített vélemények, mint a biomassza vagy az információs 

technológiák, segítséget jelentenek az érdekelt vállalatok számára üzleti 

terveik felállításában.  ●

Figyelnünk kellene 
országaink civil 
társadalmának véleményére

Interjú Marzena Mendza-
Drozddal, az EGSZB 
Egyéb tevékenységek 
csoportjának tagjával, a 
Lengyel Civil Szervezetek 
Országos Szövetségének 
alelnökével 

EGSZB info: Hogyan 
vált az EGSZB tagjává?

MMD: 2004-ben lettem az 

EGSZB tagja, a Civil Kezdemé-

nyezések Fóruma egyesület aján-

lására. Más szervezetekkel közösen ez az egyesület látta el többek között a 

lengyel civil szervezetek brüsszeli képviseletét is, e tevékenységben pedig 

közvetlenül is részt vettem. Ezért maga az EGSZB sem volt számomra 

teljesen ismeretlen, bár természetesen nem voltam teljesen tisztában az 

intézmény gyakorlati működésével.

EGSZB info: Hogyan magyarázná el röviden az 
EGSZB szerepét egy polgár számára?

MMD: Ha teljesen őszinte szeretnék lenni, azt mondanám, hogy ez egy 

jól átgondolt szervezet, amely a gyakorlatban viszont nem használja ki 

teljesen azt a lehetőségét, hogy a civil társadalmi szervezetek vélemé-

nyének szócsöve lehetne.  Ennek számos oka van. Az EGSZB-ben eltöl-

tött hét év után továbbra is úgy gondolom, hogy jobban odafi gyelhet-

nénk és oda is kellene fi gyelnünk a tagállamok szervezeteinek megnyil-

vánulásaira, és hangsúlyosabban kellene képviselnünk véleményünket. 

EGSZB info: Miként befolyásolja az EGSZB-tagság a 
Lengyelországban napi szinten végzett munkáját, 
illetve milyen előnyöket jelent az EGSZB a nemzeti 
szint számára?

MMD: EGSZB-tagságom mind a lengyelországi munkámra, mind pedig 

a magánéletemre hatással van.  

Manapság szerencsére sok mindent el lehet intézni az interneten 

keresztül, de el sem tudom képzelni, hogy például harminc évvel ezelőtt 

hogyan voltak képesek elődeink ügyeiket intézni.  Napjainkban, mint 

a Lengyel Civil Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, az aktuális 

információk birtokában megkönnyíthetem a civil szervezetek felkészü-

lését a közeledő változásokra.   

 

 ●

ági képviselőkkel, szakszervezetekkel, az 

informális szektorral – többek közt utcai 

árusokkal –, európai testületekkel és agy-

trösztökkel. 

Széles körű volt az egyetértés abban, 

hogy mélyreható vitára és elemzésre van 

szükség bizonyos, az EU és India közötti 

kapcsolatok előrehaladását gátló kérdé-

sekkel kapcsolatban, mivel mindkét fél 

teljesen különböző nézőpontot képvisel. 

Ez a helyzet például a fenntartható fej-

Jillian van Turnhout

EGSZB-delegáció az EU–Kína kerekasztalon

EGSZB-delegáció Indiában

Győri Enikő, európai uniós ügyekért 
felelős magyar államtitkár

Johannes Hahn biztos

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

További információk a következő honlapon találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions


