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Hatvan éves az európai közösség: építsük a jövőt!
2017. március 13-án, a Szerződések aláírásának évfordulóján az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság Rómában magas szintű konferenciát szervez az alábbi címmel: „Hatvan 
éves az európai közösség – és a jövője a mi kezünkben van!”.

Célunk természetesen az, hogy a Szerződések évfordulója által biztosított alkalmat kihasz-
nálva a sajtó és a polgárok fi gyelmét felhívjuk mindarra a pozitív dologra, amit történelme 
során az Európai Unió a népeink számára nyújtott, emellett pedig különösen az, hogy hang-
súlyozzuk az országaink civil társadalmát és annak szervezeteit foglalkoztató aggályokat. 
Nemcsak a meghozandó intézkedésekre szeretnénk rámutatni, hanem arra is, hogy a rész-
vételi demokráciának milyen szerepet kell betöltenie ahhoz, hogy a polgárok újra bízzanak 
az Unióban, illetve az őket szolgáló nemzeti és európai szintű intézményekben.

A konferencián három szempontot vizsgálunk: a társadalmi és a gazdasági dimenziót, vala-
mint a bevándorlási és integrációs politikákat.

Az európai projektet valós veszély fenyegeti. Az Unió fennmaradása forog kockán, különösen 
a nacionalista és populista erők hatásai miatt, pedig nem is olyan régen a tagállamokban 
még senki nem kérdőjelezte meg hasznosságát, és gyakorlatilag mindenki csatlakozni kívánt 
hozzá, aki még nem volt a tagja. Európa biztonságos, békés menedéket jelentett, amelyet 
demokrácia, haladás és jólét jellemzett mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások számára. 
Még tudtuk, hogy milyen szörnyűségekkel járt a nacionalizmus és az idegengyűlölet, és még 
emlékeztünk rá, hogy a határok és a falak milyen károkat okoztak a szabadság és a gazdaság 
terén. Hasznos most mindezt felidézni.

A jövő érdekében ezenkívül meg kell határozni és indokolni kell azokat az intézkedéseket, 
amelyekre most mindenképpen szükség van, és azt is, hogy milyen szellemben kell azokat 
kialakítani. Ahhoz, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát, valódi szociális dimenziót kell adni 
Európának, és meg kell akadályozni mindenfajta társadalmi visszalépést és az egyenlőtlenség 
növekedését. A gazdasági pangásnak a gazdaság élénkítésével, nem pedig a recesszióba 
fojtásával kell véget vetni, és el kell határozni, hogy igazságos, magabiztos és szolidáris 
módon kezeljük a migrációs áramlatokat, többek között azért is, mert az Unió számos ellen-
sége ártalmas propagandáját arra a helyzetre alapozza, amelybe ezen a téren kerültünk.

Van tehát feladat, amin dolgozzunk, kérdés, amire megoldást találjunk és eszme, amit 
megvédjünk – de hát mi vagyunk országaink civil társadalmi szervezeteinek képviselői! 
Még nehéz időkben is – és főleg akkor – kötelességünk fellépni és szót emelni. Megvan 
a képességünk arra, hogy tanuljunk és tervezzünk, amint az erőnk is ahhoz, hogy nyilvánosan 
megmutassuk, hogy mit teszünk mindazok érdekében, akiket szervezeteink képviselnek.

Georges Dassis
az EGSZB elnöke
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EGSZB: A szociális jogok 
európai pillérének mindenki 
javát kell szolgálnia
A munka világában történő változásokat fel kell használni arra, 
hogy megvalósuljon az inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedés, valamint a tisztességes foglalkoztatás mindenki 
számára.

Januári plenáris ülésén az EGSZB véle-
ményt fogadott el a szociális jogok európai 
pillérének tervezetéről, melyre az Európai 
Bizottság tett javaslatot egy „mélyebb és 
méltányosabb gazdasági és monetáris unió” 
kialakítása és az „AAA minősítésű szociális 
Európa” megvalósítása érdekében. Az erről 
szóló vitán jelen volt Marianne Thyssen fog-
lalkoztatásért, szociális ügyekért, valamint 
a  munkavállalói készségekért és mobili-
tásért felelős biztos, továbbá Maria João 
Rodrigues, az Európai Parlament szociális 
pillérrel foglalkozó előadója.

A véleményben az EGSZB kifejti nézeteit és 
javaslatait azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
lehetne leküzdeni néhány Európa előtt álló 
komoly kihívást. Az EGSZB hangsúlyozta, 
hogy a szociális jogok európai pillérének 
mindenki számára kedvező perspektívát 
kell kínálnia – intézkedéseinek támogatnia 
kell mind a foglakoztatás, a társadalmi hala-
dás és a termelékenység bővítését, melyek 
a fenntartható növekedés alapját képezik, 
mind pedig a nemzeti jóléti rendszereket 
és munkaerőpiacokat, hogy azok alkalmaz-
kodóképesek legyenek és készen álljanak 
a jövő kihívásaira. Az EGSZB szerint a pillér-
rel kapcsolatos viták során kulcsfontosságú 
prioritásként kell kezelni a munka jövőjét, 
biztosítva, hogy az méltányos és befo-
gadó legyen, és társadalmi haladást ered-
ményezzen. Az Európai Bizottság eredeti 
javaslatával szemben, mely szerint a szoci-
ális pillér kezdetben csak az euróövezetre 
vonatkozna, az EGSZB úgy véli, hogy annak 
minden tagállamra ki kellene terjednie, bár 
elismeri, hogy az euróövezetben külön esz-
közökre/mechanizmusokra lehet szükség.

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude 
Juncker felkérésére, hónapok munkájának 
eredményeképpen elkészült véleménynek 
három felelőse volt: Jacek Krawczyk, az 
EGSZB Munkaadók csoportjának elnöke, 

Gabriele Bischoff, a  Munkavállalók cso-
portjának elnöke, valamint Luca Jahier, 
a „Különféle érdekcsoportok” csoportjának 
elnöke. A vélemény az EGSZB tagjai által 
a 28 tagállamban szervezett nemzeti viták 
eredményein alapul, melyekben mintegy 
1800 civil szervezeti képviselő vett részt.

A vélemény ismertetése során Jacek 
Krawczyk, az EGSZB Munkaadók cso-
portjának elnöke így fogalmazott: „Jól 
működő gazdaság nélkül egyik tagállam 
sem engedhetné meg magának szociális 
ellátórendszerét. Ha nincsenek sikeres, 
munkahelyeket teremtő vállalatok, akkor 
jólét sincs. Ezért van az, hogy a versenyké-
pesség az európai szociális modell fenn-
tartásának előfeltétele. A  tagállamok 
munkaerőpiacait és szociális védelmi 
rendszereit hozzá kell igazítani a változó 
körülményekhez. Megfelelő egyensúlyt 
kell teremtenünk a rugalmasság és a biz-
tonság között. Jól megtervezett, megfelelő 
teljesítménymutatók segítségével a tag-
államok kedvező eredményeket érhetnek 
el.” Krawczyk úr rámutatott továbbá, hogy 
a nemzeti vitákon egyértelműen kiderült, 
hogy a  munkaerőpiacok és a  szociális 
rendszerek területére vonatkozó intézke-
dések meghozatalakor mindenképpen 
tiszteletben kell tartani a hatáskörmeg-
osztás és a szubszidiaritás elvét.

Gabriele Bischoff , az EGSZB Munkavál-
lalók csoportjának elnöke hangsúlyozta: 
„Az európai munkavállalók élet- és mun-
kakörülményeinek javításához, valamint 
az EU-ba vetett bizalmuk helyreállításá-
hoz konkrét intézkedésekre van szükség. 
Fennáll a veszélye, hogy a növekvő egyen-
lőtlenségek tönkreteszik a  társadalmi 
szövetet, és egyre többeket sodornak 
azok hálójába, akiknek a  célja Európa 
megosztása. A jövedelmi egyenlőtlensé-
gek csökkentése mindennél fontosabb, 

a kollektív tárgyalások Európa-szerte tör-
ténő megerősítése pedig a fi zetés és javak 
igazságosabb elosztásának záloga. Ezért 
mutatókat szeretnénk látni arról, hogy 
Európában mire terjednek ki a kollektív 
tárgyalások. Az erősebb bérkonvergencia 
szintén számos problémánk megoldását 
elősegítené. A jó szándék ma már kevés. 
Európának  – azaz mindnyájunknak, 
a  különböző szerepeinkben  – sürgősen 
konkrét megoldásokkal kell előállnia, 
hogy reményt és biztonságot kínáljon 
ebben a gyorsan változó világban.”

Luca Jahier, az EGSZB „Különféle érdek-
csoportok” csoportjának elnöke rámutatott, 
hogy „Olyan Európai Uniót kell építenünk, 
amely törődik a polgáraival. Ezért a szoci-
ális pillérnek minden ember egész életére 
ki kell terjednie, azokra is, akik ki vannak 
rekesztve a munkaerőpiacról, illetve nem 
munkaképesek. A  pillérnek az európai 
polgárok számára kedvező projektet kell 
jelentenie, és megoldást kell keresnie 
a  növekvő szegénység és egyenlőtlen-
ségek problémájára. A  szociális pillér 
létrehozásáról szóló viták során egyértel-
műen kiderült, hogy a pillért mindenkép-
pen össze kell kötni a 2030-ra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrenddel és 
a jóléti állam reformjával, nem csak a köz-
hatóságokban gondolkodva. A szociális 
beruházások, a szociális gazdaság, a szo-
ciális vállalkozások és a szociális innová-
ció mind kulcsszerepet játszik ezekben 
a reformokban és abban, hogy minden 
polgár minőségi szolgáltatásokat tudjon 
igénybe venni.”

Marianne Thyssen uniós biztos hang-
súlyozta, nagyon fontos, hogy az EGSZB 
hozzájáruljon az Európai Bizottságnak az 
európai pillérrel kapcsolatos további mun-
kájához: „Szeretnék gratulálni az EGSZB 
három csoportját képviselő előadóknak 
a  munkájukhoz, nemcsak azért, mert 
nagy feladatra vállalkoztak, hanem azért 
is, mert a  vélemény sokféle kérdéssel 
átfogóan foglalkozik. Ez mindenképpen 
hasznos a szociális jogok európai pilléréről 
indítandó konzultáció szempontjából.”

A vita lezárásaképpen Georges Dassis, az 
EGSZB elnöke hangsúlyozta, hogy a javasla-
tokat mindenki javára meg kell valósítani: „A 
technológia, az irányítás és a marketing 
területén folyamatos az innováció. Ideje, 
hogy a szociális területet is megújítsuk.”

Az EGSZB véleményét az Európai Bizottság 
fi gyelembe veszi majd a szociális pillérről 
szóló végleges javaslatában, melynek köz-
zététele néhány hónapon belül esedékes. 
Az EGSZB a továbbiakban is aktívan részt 
vesz a  pillérrel kapcsolatos vitákban és 
munkákban, illetve nyomon fogja követni 
azokat. (dm)� l
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Az EGSZB az euró jövőjéről és a GMU 
elmélyítéséről szóló vitának ad otthont

Egy politikusabb és a specifikus, számszerű célok és a technikai témák helyett inkább a polgárok 
számára fontos kérdésekre koncentráló euróövezetnek nincs életképes alternatívája. Az EGSZB ismét 
azt a felszólítást intézte az EU politikai vezetőihez, hogy gyorsítsák fel a gazdasági és monetáris unió 
(GMU) elmélyítésének folyamatát, hogy nagyobb legyen a konvergencia a tagállamok között, és az EU 
egésze prosperálóbbá, versenyképesebbé és ellenállóképesebbé váljon, megfelelve egyúttal a megosztott 
szuverenitás alapelvének.

Többek között ezek voltak az EGSZB által február 2-án, Milyen jövőt szánunk az eurónak? Veszélyek 
és lehetőségek a GMU elmélyítésének második szakaszában címmel rendezett magas szintű vita fő 
üzenetei. A rendezvény célja az volt, hogy elősegítse a szükséges konszenzus kialakítását egy olyan, ambi-
ciózus ütemtervről, amely az EU jövőjét illető általános elképzelések részeként a GMU 2025-re tervezett 
megvalósítására vonatkozik.

Egy szakértői kerekasztal keretében megvitatták a GMU megvalósításának második szakaszához kapcso-
lódó, az öt elnök jelentésében (2017–2025) is vázolt különböző veszélyeket és lehetőségeket. Az előadók, 
köztük az eurócsoport elnöke, Thomas Wieser, az euróövezet kormányzásának rövid, közép- és hosszú 
távú fejlesztésére vonatkozó elgondolások és még kidolgozandó lehetőségek széles skáláját ismertették 
a hallgatósággal. (mm)� l

Az európai gazdaság jövőjét 
a digitális technológiák jelentik

– az EGSZB szerint az EU-nak 
ambiciózus célkitűzésekre van 
szüksége

Január 25–26-án tartott plenáris ülésén az Európai Gaz-
dasági és Szociális Bizottság (EGSZB) üdvözölte az Európai 
Bizottság kezdeményezéseit, amelyek az európai elektro-
nikus hírközlési kódexre, az Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületére (BEREC), az 5G cselekvési tervre, 
valamint a wifihez való ingyenes hozzáférést (WiFi4EU) 
biztosítani szándékozó közigazgatási szervek támogatási 
rendszerére vonatkoznak. „Egy egész Európára kiterjedő, 
modern digitális egységes piac fontos Európa verseny-
képességének javításához és fenntarthatóvá tételéhez, 
és ezáltal ahhoz, hogy gazdasági növekedés induljon és 
új munkahelyek jöjjenek létre” – mondta el Ulrich Samm 
(Munkaadók csoportja, DE), a gigabitalapú európai társa-
dalom témájában készülő vélemény előadója. „Tudatában 
kell lennünk annak, hogy mindez nem semleges körül-
mények között történik, hanem az Egyesült Államok és 
Ázsia részéről jelentkező erőteljes verseny mellett.” Az 
EGSZB öt véleményt vitatott meg és fogadott el Európa 
összekapcsolásának szélesebb körű témájában.

Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia, hogy garan-
tálja a nagy teljesítményű hálózatokkal megvalósuló 

koherens, páneurópai modernizációt. Csak egy kitelje-
sedett digitális egységes piac képes ugyanis arra, hogy 
minden lehetséges gazdasági és társadalmi előnyt biz-
tosítson. Támogatási rendszerekre van szükség ahhoz, 
hogy a lefedettséget a távoli területekre is kiterjesszék.

Az Európai Bizottság WiFi4EU kezdeményezése a meg-
felelő irányban halad azzal, hogy finanszírozást nyújt 
a nyilvános területeken biztosítandó ingyenes inter-
net-hozzáféréshez. „Ez a kezdeményezés haszonnal jár 
majd a megközelíthetőség és a gazdasági növekedés 
terén” – jelentette ki Emilio Fatovic, az „Internetkapcso-
lat a helyi közösségekben” című vélemény előadója, aki 
mindazonáltal úgy véli, hogy a tervezett 120 millió EUR 
összegű költségvetés nem megfelelő, mivel legalább 
100 Mb/s sebességű kapcsolatot biztosító magas szín-
vonalú wifi-szolgáltatásokat kell bevezetni. Az Európai 
Bizottságnak egyértelmű szabályokat kell alkotnia 
a források elosztását illetően. Az EGSZB egyebek között 
azt javasolja, hogy előzetesen állapítsák meg az egyes 
országoknak juttatható finanszírozás maximális mérté-
két, és a költségvetés 20%-át tartsák fenn a gazdasági és 
digitális szempontból kevésbé fejlett területek, például 
a szigetek, a hegyvidéki és a peremterületek, valamint 
a természeti katasztrófáknak kitett régiók számára. (sma)
� l

Az euró strukturális keretének 
teljes megvalósítása alapvetően 
fontos az európai jólét és 
stabilitás biztosításához

Az EGSZB januári plenáris ülése keretében Pierre 
Moscovici uniós biztos részvételével vita zajlott az 
európai gazdaság állapotáról és a gazdasági és mone-
táris unió (GMU) elmélyítésének lehetőségeiről. Az 
EGSZB-tagok a biztoson keresztül azt az egyértelmű 
üzenetet küldték, hogy jó volna, ha az európai polgárok 
és gazdasági szereplők minél előbb azt érezhetnék, hogy 
az európai vezetők felelős módon, céltudatosan lépnek 
fel – mindenekelőtt a valódi GMU-hoz még hiányzó ele-
mekről folyó vita kapcsán. Az EU integrációs folyamata 
és konkrétan az euró csak akkor lehet fenntartható, ha 
a gazdasági, fiskális, pénzügyi, szociális és politikai oldal 
együtt fejlődik, még ha ehhez adott esetben a Szerződés 
módosítására is van szükség.

„Szép dolog, ha számba vesszük az egymást követő 
európai csúcstalálkozókon eddig elért eredménye-
ket, de ez nem elég” – jelentette ki Joost van Ier-
sel (Munkaadók csoportja/NL), az EGSZB gazdasági 
szekciójának elnöke. „Arra kérjük az európai politikai 
vezetőket, hogy fogadjanak el egy átlátható és hatá-
ridőhöz kötött ütemtervet a GMU megvalósítására. 
Stabilitásra, hitelességre és kiszámíthatóságra van 

szükségünk az európai szuverenitás keretein belül. Ez 
az egyetlen módja annak, hogy megerősítsük a polgá-
rok és a befektetők számára az euró és közös európai 
jövőnk visszafordíthatatlanságát.”

Moscovici biztos áttekintést nyújtott az EU gazdasági 
helyzetéről, jelezve, hogy 2017-ben 1,6%-os, 2018-ban 
pedig 1,8%-os növekedés várható. Beszédében kijelen-
tette: „Olyan Európát képzelek el, amely társadalmilag 
és pénzügyileg is egységessé vált, amely eredménye-
sen fel tud lépni a populizmus ellen, és amely egyszerre 
munkálkodik a felfelé irányuló gazdasági konvergen-
cia megvalósításán és polgárainak szociális felemelke-
désén. Mivel az euró várhatóan az egész EU pénzneme 
lesz, feltétlenül szükséges, hogy a hozzá tartozó struk-
túrákat teljes egészében kiépítsük, és nagy örömmel 
fogadjuk majd az EGSZB hozzájárulását az erről szóló 
vitához.” Hasonló gondolatok merültek fel az EGSZB 
által az euró jövőjéről és a GMU elmélyítéséről rendezett 
február 2-i nyilvános vitán is. (mm)� l

Az egységes piacot veszélyeztető és akadályozó 
tényezők megszüntetése és a szociális jogok 
védelme

Veszélyben van az egységes piac: míg az USA-nak, 
Ausztráliának és Japánnak sikerült jelentősen növelnie 
a hazai keresletet, az európai egységes piac – az európai 
integritás és jólét kulcsfontosságú eleme – csak 0,4%-
kal növekedett, ugyanakkor az euróövezetben 2008 és 
2015 között valójában 1,6%-kal zsugorodott. Ezenkívül 
az olyan visszaélések, mint a szociális dömping – külö-
nösen a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás terén –, 
aláássák a munkavállalók és a tisztességes vállalkozások 
bizalmát az egységes piac iránt, a közvélemény támo-
gatása pedig egyre csökken.

„Ez azonban árt a gazdaságunknak. A szükséges fel-
lendítéshez ki kell teljesíteni az egységes piacot – de 
nem a szabályok és az alapvető gazdasági és szociális 
jogok rovására” – jelentette ki Oliver Röpke előadó 
(Munkavállalók csoportja, AT). „A jól működő belső piac 
előfeltétele, hogy betartják az európai és nemzeti jog-
szabályokat, különösen a határon átnyúló tevékeny-
ségek esetében.” Az európai integráció folyamán meg 
kell találni a megfelelő egyensúlyt a gazdasági, szociális 

és környezeti fejlődés között, valamint növelni kell a tag-
államok közötti gazdasági és társadalmi konvergenciát.

„Az egységes piacot érintő fenyegetések és akadályok” 
című saját kezdeményezésű véleményében az EGSZB 
a következőket kéri:
�l tisztességes verseny: az európai és nemzeti jogsza-

bályok betartása, biztosítva ugyanakkor a munka-
vállalók jogait és azt az elvet, hogy az azonos helyen 
végzett azonos munkát azonos módon kell díjazni, 
valamint véget kell vetni a munkavállalók színlelt 
kiküldetésének és a közbeszerzés terén alkalmazott 
tisztességtelen gyakorlatoknak,

�l a piaci akadályok megszüntetése: a képzettségek és 
oklevelek jobb elismerése, a szabályozási akadályok 
kiküszöbölése stb.,

�l szabályozott adópolitika: lépések egy közös össze-
vont társaságiadó-alap felé, országonkénti jelentés-
tétel, illetve az adókikerülés és az adóparadicsomok 
elleni küzdelem. (sma)� l

Az EGSZB és az Európai Bizottság egy közösen 
rendezett konferencia keretében indítja útjára 
a körforgásos gazdaság platformját

Az érdekelt felek körforgásos gazdasággal foglal-
kozó platformját egy, az Európai Bizottság és az EGSZB 
által közösen szervezett kétnapos brüsszeli konferen-
cia keretében, 2017. március 9–10-én indítják útjára.

Az EGSZB már régóta kérte egy ilyen platform felállí-
tását a civil társadalom különféle hálózatai és a kör-
forgásos gazdaság felé történő átmenetben érintett 
szereplők közötti együttműködés előmozdítása 
érdekében.

„A gyors és gyakorlatias eredmények érdekében 
szükségünk van a legfontosabb szereplők és a válto-
zás előmozdítói – azaz a civil társadalom – részvéte-
lére” – jelenti ki Brenda King EGSZB-tag (Munkaadók 
csoportja – UK), az EGSZB fenntartható fejlődés megfi-
gyelőközpontjának (SDO) elnöke. „A körforgásos gaz-
daságban érintett európai érdekcsoportok készek 

arra, hogy megosszák szakértelmüket és tapaszta-
lataikat, illetve megvitassák az erőforrás-hatékony 
gazdaságra való átállás legkritikusabb szempont-
jait” – teszi hozzá Martin Siecker (Munkavállalók 
csoportja – NL), az EGSZB „Egységes piac, termelés és 
fogyasztás” szekciójának elnöke.

Az EGSZB a  közelmúltban számos véleményében 
kiemelte, hogy gazdaságunkat át kell alakítani úgy, 
hogy lineáris helyett körforgásos modellt kövessen. 
Ez az igény az európai szervezett civil társadalom kéré-
sét visszhangozza, amely határozott fellépést követel 
az erőforrás-hatékonyság terén. Az EGSZB támogatja 
az Európai Bizottság körforgásos gazdaságra vonat-
kozó cselekvési tervének ambiciózus végrehajtását, 
amelynek során kollektív és összehangolt erőfeszítés 
keretében kell bevonni az érdekcsoportokat. (sma)�l

A máltai elnökség prioritásainak ismertetése

Ian Borg uniós alapokért és a 2017. évi uniós elnök-
ségért felelős máltai parlamenti államtitkár az EGSZB 
januári plenáris ülésén ismertette az EU máltai elnök-
ségének prioritásait. A prezentációt az EGSZB tagok-
kal folytatott élénk vita követte. (Az EGSZB máltai 

elnökséghez tervezett tanácsadó jellegű hozzájá-
rulásáról további információkat hírlevelünk januári 
számában találhat.)� l
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EGSZB: az áttelepítést függetlenítsék 
a partnerségi megállapodásoktól!

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának (UNHCR) becs-
lése szerint 2017-ben az áttelepítésre szorulók száma 
világszerte megközelíti majd az 1,2 milliót. 2015-ben 
mindössze 80 000 embert telepítettek át. Egy rendes 
áttelepítési program és az Európába való legális belépési 
csatornák hiányában sok lakóhelyét elhagyni kénysze-
rült, nemzetközi védelemre szoruló személy kénytelen 
az illegális utat választani, és veszélyes embercsempé-
szekhez fordul. A  javasolt uniós áttelepítési keretről 
szóló véleményében az EGSZB üdvözli a javaslatot, mivel 
a keret szükséges a védelmet keresők megsegítéséhez, 
és előrelépést jelent a valódi közös menekültügyi poli-
tika felé, melyet az EGSZB már régóta szorgalmaz. Egy 
ilyen rendszer az Unióval határos országok támogatását 
is javítaná.

Az EGSZB azt szeretné, ha az áttelepítési kritériumok 
a  kiszolgáltatottság mértékén alapulnának, és nem 

kapcsolódnának a  partnerségi megállapodásokhoz, 
a fejlesztési támogatáshoz vagy a harmadik országokkal 
folytatott menekültügyi együttműködéshez. Kéri, hogy 
az UNHCR-t vonják be, mert az egy olyan nemzetközi 
szerv, amelynek a felhatalmazása és a szakértelme is 
megvan annak megállapításához, hogy valaki véde-
lemre szorul-e vagy sem. Az UNHCR-nek, akárcsak az 
EGSZB-nek, a Magas Szintű Áttelepítési Bizottságban is 
részt kellene vennie. Az EGSZB nem ajánlja, hogy a tag-
államok vagy harmadik országok különleges jogokat 
kapjanak arra, hogy maguk válasszanak.

Az áttelepítési programot korai, hatékony és sikeres 
integrációs programoknak kell kísérniük, melyek mun-
kaerőpiaci hozzáférést, a képzettségek elismerését és 
szakmai és nyelvi képzést is adnának. A civil társadalom 
döntő szerepet játszhatna. (sma)� l

A politikusoknak és a civil társadalomnak 
is fel kell lépniük az emberkereskedelem 
ellen – figyelmeztet az EGSZB
Az ENSZ-szel közösen szervezett 
filmvetítés felhívja a figyelmet 
a gyermekkereskedelem brutalitására

2017. január 10-én az ENSZ és az EGSZB a brüsz-
szeli BOZAR szépművészeti központban bemutatta J. 
D. Brown Sold (Eladva) című filmjét. A vetítést Madi 
Sharma EGSZB-tag (Munkaadók csoportja, UK) és 
Deborah Seward, az ENSZ Európai Regionális Infor-
mációs Központjának (UNRIC) igazgatója nyitotta meg. 
A film a gyermekkereskedelem brutalitását és emberte-
lenségét mutatja be.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) sze-
rint a világban évente több millió ember esik áldozatul 
az emberkereskedelemnek, elsősorban (53%) szexuá-
lis kizsákmányolás vagy – egyre növekvő mértékben 
(40%) – kényszermunka céljával. Az Eurostat 2015-ben 
az emberkereskedelem témájában készített munkado-
kumentuma (Working paper on trafficking in human 
beings) szerint az EU-ban regisztrált áldozatok 69%-át 
szexuális kizsákmányolás, 19%-át pedig kényszermunka 
céljából csempészték. Miközben a világban az ismert 
áldozatok 49%-a felnőtt nő, 33%-uk gyermek.

Az emberkereskedelem témájában készült véleménye-
iben az EGSZB kérte, hogy nyújtsanak jobb védelmet 
és támogatást az áldozatoknak, akiket első fokon helyi 
civil társadalmi szervezetek azonosítanak. Az EGSZB sze-
rint létfontosságú, hogy lehetővé tegyük az áldozatok 
számára, hogy újra beilleszkedjenek a társadalomnak 
abba a jogi szférájába, amelyből kirekesztették őket. 
Munkaerőpiaci integrációjukat közfinanszírozással kell 
támogatni.

A filmvetítést követően vitát tartottak az UNODC, az ILO 
és az UNICEF képviselői, valamint Madi Sharma részvéte-
lével. Az EGSZB tagja keményebb politikai fellépést kért 
és az európai politikák újragondolását szorgalmazta. 
A vita során szó esett az emberkereskedelem okairól 

és az ellene irányuló lehetséges intézkedésekről, illetve 
a felszólalók kiemelték a civil társadalmi szervezetek és 
az egyes emberek alapvető szerepét, és közös fellépésre 
ösztönöztek. (jk)� l
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Innováció és tudomány a mindennapokra – mi újság?
Gonçalo Lobo Xavier, az EGSZB 
alelnöke

Ha arra gondolunk, hogy a Horizont 2020 program 
keretében hét év alatt 80 milliárd eurót költhetnek 
kutatási és innovációs projektek finanszírozására, 
könnyen azt hihetjük, hogy ez igen kedvező eredmé-
nyekkel járhat az emberek mindennapi életében, mert 
rengeteg munkahely jön létre, és az európai gazdaság-
ban is értéket teremt.

De mit lát ebből a közönséges halandó?

A tudományos közösség meg van győződve arról, 
hogy a Horizont 2020 kezdeményezésekben nagy 
lehetőségek rejlenek, de figyelmeztetett arra, hogy 
az EU-nak az egész K+I-láncot figyelembe kell ven-
nie, az alapkutatástól a termék- és szolgáltatásvezé-
relt kutatásig. A Horizont 2020 félidős értékeléséről 
szóló véleményében (előadó: Ulrich Samm, Munka-
adók csoportja/Németország) az EGSZB kijelentette, 
hogy „kizárólag a lánc egésze mentén nyújtott jól 
kiegyensúlyozott támogatás biztosíthatja, hogy 
az előállított know-how-t alkalmazzák is, és így az 
végső soron társadalmi és gazdasági előnyöket 

eredményezzen”, azaz hasznos legyen a minden-
napi életben.

Az igazság azonban az, hogy az utca emberének hal-
vány fogalma sincs arról, hogy a K+I-eredményeknek 
milyen hatásai lehetnek a mindennapi életére nézve.

Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az egyes tagálla-
mok tudományos és innovációs létesítményei között 
(továbbra is) óriási különbségek vannak, már érthető, 
miért mondom azt, hogy a tudományok és az inno-
váció társadalmi népszerűsítésére szánt költségvetés 
puszta növelése nem hoz szemléletváltást az átlag-
emberek körében.

Ezért támogatjuk azt, hogy mielőtt a „felelősségteljes 
kutatás és innováció” ösztönzésével foglalkoznánk, 
inkább Európa kevésbé felkészült területein kellene 
javítani a kutatás és innováció alapfinanszírozását.

Európának még három éve van, hogy javítson a prog-
ram végrehajtásán, méghozzá a szabályok egyszerűsí-
tésével, a pályázatok világosabb megfogalmazásával, 
a pályázók körének kiszélesítésével, finanszírozási 
lehetőséget biztosítva a kis és közepes méretű, de 
jelentős hatású projektek számára, valamint azzal, 

hogy a közösségi médiát is kiemelt eszközzé teszik 
például a sikertörténetek terjesztésében, ahol létfon-
tosságú a figyelem felkeltése – ezekre kell leginkább 
odafigyelni.

Emellett meg kellene vizsgálni azt az ötletet is, hogy 
innovációs kurzusokat szervezzünk újságíróknak, vagy 
díjat alapítsunk az innovációról szóló újságírásra. Ez azt 
a célt szolgálná, hogy a mindennapi emberek – akik 
végül is a K+I végső felhasználói – jobban megértsék, 
miért lesz jobb az életük a Horizont 2020 révén.

Mindezzel az akarjuk megmutatni, hogy a tudomá-
nyos kutatás és innováció hallatán nem feltétlenül 
asztrofizikára kell gondolni, hanem olyan dolgokra, 
amik javítják az életminőségünket, és ami miatt még 
büszkébbek lehetünk mindenki Európájára. Nem is 
olyan bonyolult, ugye?� l

Az emlékezés anyaga
Portrékiállítás

Az EU máltai elnöksége alkalmából az EGSZB 
a nemzetközi szinten elismert máltai fotós, Joseph 
P. Smith kortárs portréit állítja ki. A képeken Birgu ősi 
városának néhány legidősebb lakosa látható, illetve 
a kiállítás része egy videófelvétel is, amely interjúkat 
tartalmaz az alanyokkal és betekintést enged a fény-
képezés kulisszái mögé. A kiállítás hivatalos megnyi-
tója 2017. február 22-én, az EGSZB februári plenáris 
ülése idején lesz, és a képeket 2017. március 24-ig 
lehet majd megtekinteni a JDE 6. emeleti folyosóján. 
(jp)� l

A tervezett elavulás 
problémájának kezelése: egy 
új könyv szerint az EGSZB 
úttörő szerepet játszott

Egy környezetvédelmi és biojoggal foglalkozó brazil egyetemi oktató, 
Kamila Pope a tervezett elavulásról írt Understanding Planned Obsolescence 
című, nemrég megjelent könyvében a tervezett elavulás okait, költségeit és 
hatását vizsgálja. A könyv részletesen kitér az EGSZB-nek a témakörben végzett 
munkájára, Thierry Libaert 2013-as, úttörő jelentőségű véleményétől kezdve az 
ezt követően, Henri Malosse elnöksége alatt lefolytatott projekten át egészen 
a 2016-ban, The influence of life span labelling on consumers [Az élettartamra 
vonatkozó címkézés hatása a fogyasztókra] címmel kidolgozott tanulmányig, és arra a következtetésre jut, 
hogy „Egyértelmű, hogy az EU-n belül működő Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által a vélemény 
kibocsátása, majd ezt követően egy, a tervezett elavulás elleni küzdelmet célzó program létrehozása 
révén elért mobilizáció eddig az egyik legfontosabb lépés volt, amit közintézmény tett ebben az ügyben.”

Kamila Pope: Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 o. (dm)� l
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 Az EGSZB info évente kilenc alkalommal, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából jelenik meg.

Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.
PDF-formátumban továbbá 23 nyelven elérhető az EGSZB honlapjáról:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Az EGSZB info nem tekinthető az EGSZB munkájáról készült hivatalos összefoglalónak. Utóbbi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban található meg.
A benne lévő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való 
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).
Példányszám: 6500
A következő szám 2017 márciusában jelenik meg.
100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA.
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Georges Dassis elnök gratulált az Európai Parlament újonnan 
megválasztott elnökének

Georges Dassis, az EGSZB elnöke január 
19-én gratuláló levelet küldött Antoni Taja-
ninak az Európai Parlament elnökéül tör-
tént megválasztása alkalmából. Reményét 
fejezte ki, hogy az EGSZB és az Európai Parla-
ment közötti kapcsolatokat eddig jellemző 
kiváló együttműködés a jövőben is folyta-
tódni fog, majd biztosította Tajani urat arról, 
hogy az EGSZB teljes mértékben támogatja 
az Európai Parlamentet az előtte álló nehéz 
feladatok megoldásában.„Megválasztása 
olyan időszakban történt, amikor az 
Európai Unió válságban van. Valameny-
nyi uniós szereplőnek fontos célja, hogy 
visszaszerezze a polgárok támogatását és 
újra megnyerje érdeklődésüket projektünk 

és munkánk iránt. Ebben az Európai Par-
lamentnek mint az EU demokratikusan 
megválasztott testületének jelentős sze-
repet kell játszania. Az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság az európai szervezett 
civil társadalmat képviselő testületként 
kész arra, hogy erős partnerként működ-
jön közre ebben a tevékenységben.

Georges Dassis emellett javasolta, hogy 
találják meg a módját annak, hogy miként 
lehetne javítani az EGSZB-vélemények 
EP-n belüli nyomonkövetését, biztosítsák 
az európai parlamenti képviselők és az 
EGSZB-tagok között megfelelő koordiná-
ciót és határozzanak meg egyéb közös pri-
oritásokat. Arra is felkérte Antonio Tajanit, 
hogy az EGSZB valamelyik soron következő 
plenáris ülésén szólaljon fel a Közgyűlés 
előtt.„Meg vagyunk győződve arról, hogy 
a jelenléte sokat segítene abban, hogy szo-
rosabbra fonjuk a szálakat az Unió jogal-
kotási szervei és az EU civil társadalmának 
képviselői között” – zárta levelét Georges 
Dassis. (dm)� l

Tom Jones, az EGSZB tagja a berlini Nemzetközi Zöld Hét 
egyik vitafórumának résztvevője volt

Három EGSZB-tag: Tom Jones (Külön-
féle érdekcsoportok/UK), Jarmila Dubrav-
ská (Munkaadók csoportja/SK) és Kállay 
Piroska (Munkavállalók csoportja/HU) 
részt vett a „Nemzetközi Zöld Hét” elneve-
zésű berlini mezőgazdasági vásáron, egy 
egyedülálló élelmiszeripari és mezőgazda-
sági rendezvényen, amely minden évben 
félmillió látogatót vonz.

Tom Jones részt vett „A Cork 2.0 nyi-
latkozat – a gondolatoktól a cselek-
vésig” című kerekasztalvitán, amelynek 
Phil Hogan európai biztos és Christian 
Schmidt német mezőgazdasági miniszter 
is résztvevője volt. Jones úr leszögezte, 
hogy a vidékfejlesztésnek mindenekelőtt 
a fi atal vállalkozó gazdák és a vidéki ifj úság 
támogatására kell koncentrálnia. A támoga-
tásnak a gyakorlatban például abban kell 
megnyilvánulnia, hogy a vidéki területeken 
általánosan biztosítjuk a gyors, szélessávú 
internet-hozzáférést, amely a  fiatalabb 
generáció és a  vállalkozások számára 
egyaránt hasznos lenne. Az agrárturiz-
mus és a falusi turizmus létesítményei, ha 

korszerűsítik őket, lehetőséget nyújtanak 
a helyi gazdaság növekedésére és a mun-
kahelyteremtésre. Az egészségmegőrzési 
célú szabadidős tevékenységekben is 
hatalmas potenciál rejlik, mivel ezek több 
városi embert vonzanak a vidéki terüle-
tekre. Emellett a fogyasztók kulcsszerepet 
játszanak a vidéki térségek újjáélesztésében 
is, és fel kell hívni a fi gyelmüket a nyomon 
követhető és fenntartható módon előállí-
tott élelmiszertermékek értékére.

A vidékfejlesztési program és a KAP önma-
gában nem tudja visszafordítani a vidék 
hanyatlását. Más uniós beruházási alapo-
kat is fel kell használni a vidéki területeken, 
és elérhetővé kell tenni az ilyen térségek 
számára. A változás azonban mindene-
kelőtt a helyi emberek és vállalkozások 
(köztük a szociális vállalkozások) vállal-
kozó szellemén múlik, hiszen ők töltik be 
a falvakban azt az űrt, amely a megszűnt 
közszolgáltatások után maradt. A vidéki 
területek fenntarthatósága mindenki szá-
mára hasznos. (sma)� l

Újévi fogadás a királyi palotában
A belga király és királyné az év elején 

hagyományosan fogadást tart a brüsz-
szeli uniós intézmények és az Európai 
Unió melletti brüsszeli állandó képvise-
letek vezetői számára a királyi palotában. 
A fogadásra az idén január 25-én került 
sor. Az EGSZB-t Georges Dassis elnök, 
Gonçalo Lobo Xavier és Michael Smyth 
alelnökök, Luis Planas főtitkár és Domi-
nique-François Bareth, a protokollosztály 
vezetője képviselte. (dm)� l

RÖVID HÍREKMilyen kihívások elé néznek 
a szakszervezetek a változó 
Európában?
Az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportja

2017. február 15-én a Munkavállalók 
csoportja rendkívüli ülést tartott, hogy 
megvitassa a stratégiáját és prioritásait. 
A játékszabályok és a játékosok ugyanis 
változóban vannak – új amerikai elnököt 
választottak, a brexit igen valószínű, az 
Európai Parlamentben kialakult informá-
lis „nagykoalíciónak” vége, Olaszország-
ban kormányválság van, Hollandiában, 
Franciaországban és Németországban 
pedig választások lesznek. Az ülés 
résztvevői megvitatták, hogy az emlí-
tett politikai és intézményi fejlemények 
milyen kihívásokat és lehetőségeket 
jelentenek az európai szakszervezetek 
számára. Most ugyanis nagyobb szük-
ség van rá, mint valaha, hogy megvéd-
jék az európai demokratikus értékeket és 

a jogállamiságot az egyre agresszívabb 
populista mozgalmakkal és félrevezető 
propagandájukkal szemben.

A résztvevők egyöntetűen hangsúlyozták, 
hogy az ilyen jelenségekkel szemben az 
jelenti a legjobb védelmet, ha létrehozunk 
egy, a foglalkoztatásra és a növekedésre 
irányuló új uniós gazdasági és szociá-
lis modellt, amely valóban az emberek 
jólétét szolgálja. Kiemelték, hogy az EU 
jövője erősen függ egy hatékony szoci-
ális pillértől, és megvizsgálták, hogyan 
lehetne előrelépni annak érdekében, 
hogy erős kapcsolatokat alakítsanak ki 
jelentős állami és magánberuházókkal, 
hogy munkahelyeket teremtsenek. A szo-
ciális pillérről szóló, nemrégiben elfoga-
dott EGSZB-vélemény jó kiindulópontot 
jelentett, mivel olyan konkrét javaslatokra 
összpontosít, melyeknek célja, hogy e pro-
jekt alapján pozitív, érdemi intézkedéseket 
hozzanak, amelyek javítják az emberek 
élet- és munkakörülményeit, és helyreál-
lítják az Unióba vetett bizalmukat. (mg)�l

A méltányos megosztásalapú gazdaság felé: az 
együttműködési platformok szerepe és helye
Az EGSZB „Különféle 
érdekcsoportok” csoportja

Az EGSZB különféle érdekeket képviselő 
csoportjának elnöke, Luca Jahier (IT) vezette 
azt a  2016. december 5-i konferenciát, 
amelyen a szociális és szolidáris gazdaság 
aktivistái példákat ismertettek arra, hogyan 
lehet méltányos megosztási platformokat 
létrehozni, és rámutattak, milyen sokféle 
modellt, lehetőséget és kihívást jelentenek 
ezek a platformok a jogalkotók és a társa-
dalom számára.

A „megosztáson” alapuló gazdaság közép-
pontjában a  digitális platformok állnak. 
Az EU és a világ minden részén egyének, 
szociális vállalkozások és közösségek hasz-
nálják ezeket az igen hatékony eszközöket 
megosztott áruk vagy szolgáltatások létre-
hozására, fenntartására és az azokhoz való 
hozzáférésre. Ezek a szereplők a méltányos-
ságot és az újraelosztást tűzték ki célként, 

ezért az ő digitális platformjaik gyökeresen 
különböznek azoktól, amelyek a felhaszná-
lók és a hozzájárulók által megteremtett 
értéket kisajátítják, és felülemelkednek 
a szociális törvényeken és az igazságszol-
gáltatáson. Azonosítani kell ezeket a plat-
formokat, és megfelelő szabályozást kell 
kidolgozni rájuk.

A „Különféle érdekcsoportok” támogatá-
sával a szociális és szolidáris gazdaságban 
tevékenykedő hat szervezet, valamint 
a  „Commons”  – egy felhasználói közös-
ségeket összefogó, a  forrásokat közösen 
kezelő szociális mozgalom – csaknem 200 
embert hívott össze Brüsszelben a követke-
zők céljából:
�l inspiráló példák megismerése az 

együttműködési platformokra a kul-
túra, élelmiszer, föld, vállalkozások 
közötti szolgáltatásmegosztás, helyi 
valuták stb. terén,

�l jogi kérdések megvitatása: munkajog, 
tulajdon, szerződések és adózás,

�l annak kifejtése, mit várnak az Euró-
pai Uniótól, a  tagállamoktól és 
a városoktól,

�l partnerségek előmozdítása.

A „Különféle érdekcsoportok” tagjai, akik 
közül sokan a szociális gazdaság ágazatában 
tevékenykednek, ismételten hangsúlyozták, 
hogy a csoport jelentős szerepet tölt be 
a részvételi demokrácia lehetővé tétele és 
kiépítése terén azzal, hogy kapcsolatokat 
teremt és tart fenn a civil társadalmi szer-
vezetek képviselőivel világszerte. (cl)� l

Fotókiállítás Andrzej Wajda lengyel fi lmrendezőről

Az EGSZB „Munkaadók” 
csoportja

Az EGSZB januárban a nemrég elhunyt 
lengyel fi lmrendező, Andrzej Wajda több 
mint 30 fényképét mutatta be egy fotóki-
állítás keretében. A világhírű fotóművész, 
Czesław Czapliński által készített képek 

Wajda szakmai munkásságának és magá-
néletének néhány megrendítő pillanatát 
mutatják be.

„Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Andrzej 
Wajda világszinten elismert alkotóművész 
és az európai fi lmművészet szimbóluma 
volt” – fogalmazott Jacek P. Krawczyk, az 
EGSZB „Munkaadók” csoportjának elnöke 

a  kiállítás január 25-i megnyitóján. Arra 
buzdította a jelenlevőket, hogy nézzék meg 
Wajda utolsó, Powidoki (Emlékképek) című 
fi lmjét, melyet márciusban vetítenek majd 
a brüsszeli mozik.

Maciej Karpiński, lengyel regény-, színmű- 
és forgatókönyvíró pedig azokról a sze-
mélyes élményeiről mesélt, melyeket az 
Andrzej Wajdával való közös munka során 
szerzett. Hangsúlyozta, hogy Andrzej 
Wajda nem csupán kiemelkedő lengyel 
művész volt, hanem nagyszerű európai is, 
aki élénken érdeklődött az európai ügyek 
iránt, és akinek nagy tudása is volt ezen 
a téren.

A kiállítás szervezését az EGSZB „Munka-
adók” csoportja kezdeményezte. (lj)� l
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