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Vessünk véget Európa elutasításának

A 2008. évi válság felfedte az európai építkezés és az – egyelőre tá-

volról sem befejezett – gazdasági és monetáris unió gyengeségeit. Ez 

utóbbi csupán olyan válságok és megrázkódtatások árán tudott fenn-

maradni, amelyek ártottak hitelességének mind a világ többi részé-

nek, mind saját polgárainak szemében. Az Unió jelenlegi legnagyobb 

problémájává a – kivétel nélkül minden tagállamot érintő – egyre nö-

vekvő népszerűtlensége vált. 

A választási időszakban oly gyakori, javaslatokat tartalmazó „kiáltvá-

nyok” és „katalógusok” azt a látszatot keltették, hogy Európa tulajdon-

képpen csak három út közül választhat, ám ezek mindegyike zsákutcá-

ba vezet. Az EU felbomlásának folyamata és a kormányköziséghez való 

visszatérés nemcsak a népek Európájáról alkotott európai elképzelés 

halálát jelentené, hanem a béke és a jövőbeli generációk veszélyez-

tetését is. A jelenlegi helyzet fenntartása „egy befejezetlen Európát” 

eredményezne, amely képtelen polgárai védelmére, és inkább meg-

osztó, mint egységesítő hatást fejt ki. A föderális modell irányába 

mutató előre menekülés noha csábító, azonban az európai polgárok 

nagy részének szkepticizmusába ütközik – hogyan is lehetne elfogad-

ni, hogy nagyobb hatáskörökkel ruházzuk fel azokat az intézményeket, 

amelyek képtelennek bizonyultak arra, hogy meghallgassák és figye-

lembe vegyék az európaiak törekvéseit?

Létezik azonban egy másik út is, egy olyan út, amely a gazdasági és 

szociális erőkre támaszkodna annak érdekében, hogy meghatározzuk 

és megszilárdítsuk közös érdekeinket, és ezek alapján a közös szolida-

ritás megvalósítását célzó politikákat alakíthatnánk ki. A Jean Monnet 

által kialakított közösségi módszerhez való visszatérésről lenne szó, 

amely a múltban eredményesnek bizonyult, mert egy szakaszokból 

álló utat jelölt ki, és nem egy ideológiára támaszkodott.

Ez az út egy szilárd és szolidáris Európa  
felé vezet 

Az Európai Uniónak sokkal szilárdabbá kell válnia ahhoz, hogy képes 

legyen szembe szállni a jövőbeli válságokkal. Ehhez pedig nagyobb 

fokú szolidaritás szükséges, nem csupán a tagállamok, hanem a pol-

gárok között is. Valódi gazdasági integrációt kell a polgároknak ajánla-

ni, amely elengedhetetlen legalábbis azon országok számára, amelyek 

megfelelnek a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeknek. Ez 

azt jelenti, hogy az elkövetkező 10–15 évben bizonyos költségvetési, 

pénzügyi és szociális hatásköröket fokozatosan meg kell osztani. Eu-

rópa csupán szilárd és szolidáris gazdasági unióként lesz képes arra, 

hogy újra meginduljon előre egy fejlett, a polgárai elképzeléseinek 

megfelelő politikai unió útján Ne ismételjük meg azt a hibát, amelyet 

az alkotmányszerződéssel elkövettünk: a polgárok csak akkor lesznek 

készek elfogadni a politikai szuverenitás bizonyos mértékű, esetleges 

átruházását, ha konkrétan látják majd, hogy Európa további identi-

tással gazdagítja őket. Ezért elengedhetetlen, hogy a politikai erők, a 

szociális partnerek és a civil társadalom megértsék a hatásköröknek 

ezeket az átruházásait. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak ebben elsődleges a 

szerepe. Tagjai felelősségüket felvállalva összegyűltek és kidolgoztak 

egy „Cselekvési terv(et) Európa számára”. Ezzel a konkrét, érthető terv-

vel az EGSZB egy olyan útra tesz javaslatot, amely a polgárok szolgála-

tában álló, jövőbeli Európához vezet.

Henri Malosse

Az EGSZB elnöke

Előszó
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Bevezetés
A következő nyilatkozat elsősorban Európa polgárainak szól. Nélkülük 

és részvételük nélkül az európai projekt kártyavárként omlana össze. E 

nehéz időkben ők a főszereplők.

A dokumentum második része annak indokait fejti ki, hogy miért kell 

újragondolni az európai kormányzási struktúrákat ahhoz, hogy a kö-

zösségi módszerre építve teljes körűen ki tudjuk használni az európai 

szervezett civil társadalom lehetőségeit.

A harmadik rész a cselekvési terv, amely elsősorban az új Európai Par-

lamenthez és az új Európai Bizottsághoz szól, konkrét intézkedéseket 

javasolva az EGSZB tevékenységei és véleményei alapján.
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I.  
Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) nyilatkozata
Az Ön hangja a versenyképes, szociális, méltányos és demokratikus Európai Unióért.
Öt év az Unió megmentésére!

Európa válaszút előtt áll. Öt évünk van arra, hogy megmentsük 

és újjáépítsük az Uniót, tanulva a pénzügyi válságból, amely tár-

sadalmi és politikai válsághoz vezetett. 2014-ben az új Európai 

Parlament megválasztása, csakúgy, mint az Európai Bizottság 

megújítása, lehetőséget nyújtanak a politikai változásokra és az 

Európa jövőjéről szóló széles körű vitákra. 

A civil társadalom és az uniós intézmények között hídszerepet betöltő 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság valamennyi politikai szereplőt 

arra szólít fel, hogy mozdítsák elő a részvételen alapuló, szociális és 

méltányos integrációt. Szolidaritást kell kialakítanunk, hogy ellensú-

lyozzuk a nemzeti ellenérzéseket és a növekvő önzést. A csődöt mon-

dott válságkezelés ösztönözte a populizmust, és új lendületet adott az 

Európa-ellenes mozgalmaknak. Ezért kell egyértelmű, átfogó választ 

adnunk az európaiak gazdasági helyzettel és munkanélküliséggel kap-

csolatos aggodalmaira. 

A válasz nem a nacionalizmus és populizmus, hanem az európai 

szintű cselekvés. Olyan beruházási programra van szükség, amely 

a gazdaság és a társadalom oly módon való átszervezésére irányul, 

hogy forráshatékony, fenntartható, innovatív, befogadó legyen, és az 

idősödő európai népesség szükségleteihez igazodjon. Ezáltal Európa 

felkészül a jövőre, és nemzetközileg versenyképessé válik. A válasznak 

a polgárokra kell összpontosítania.

Versenyképes, szociális, méltányos és demokratikus Uniót szeretnénk, 

amely teljes körűen kihasználja az Európában rejlő lehetőségeket; szi-

lárd értékekkel, jogokkal és politikákkal rendelkező Uniót; egy tényle-

ges Uniót.
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Fontos felidézni, hogy milyen körülmények között jött létre az Eu-

rópai Közösség, és mi tette szükségessé létrehozását. Az első és a 

második világháború után a Közösség ésszerű választ jelentett az 

emberiség által ismert legszörnyűbb konfliktusokra. Hetven év-

nyi béke után gyakran elfelejtjük, hogy e vívmány nélkül egyetlen 

további vívmány sem lett volna lehetséges. Európa megosztott 

kontinensként nézett szembe a nagy gazdasági világválsággal, 

amely traumatikus következményekkel járt: tömeges munkanél-

küliség, éhezés és reménytelenség; gazdasági válság, amely táp-

lálta a nacionalizmust, a fajgyűlöletet és az osztályharcot. Ezek a 

fejlemények és megosztottságok egyenesen a háborúhoz vezet-

tek. Azzal a szilárd elhatározással, hogy ez soha többet ne történ-

hessen meg, az egyesült Európa megalapítói létrehozták először 

az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) – és az Európai Közös-

ségek létrehozásából eredő béke volt a legnagyobb vívmányuk.

Manapság, tudva azt, hogy bár a történelem nem ismétli meg önma-

gát, de bizonyos minták visszatérhetnek és vissza is térnek, határo-

zottan és egyértelműen meg kell erősítenünk azokat az oszthatatlan 

és univerzális európai értékeket – az emberi méltóság, a szabadság, 

az egyenlőség, a szolidaritás és a különféleség tiszteletben tartása –, 

amelyeken Európa alapul, valamint azokat az alapelveket – a demok-

rácia, a jogállamiság és az emberi jogok –, amelyek révén mindez való-

sággá válik. Ezeknek az értékeknek a támogatására Európa demokrati-

kus társadalmi integrációs folyamatokat és eszközöket alakított ki. Ezen 

értékeknek az európai polgároknak való átadása, hogy vállalják és ter-

jesszék őket, szintén prioritássá vált. Európának olyan politikákra van 

szüksége, amelyek összhangban állnak ezekkel az értékekkel. Történel-

mi szempontból az Európai Közösség – és utódja, az Európai Unió – 

teljességgel egyedülálló. Történetének kulcsfontosságú pillanataiban 

Európa képes volt bátor, nagy horderejű demokratikus és intézményi 

megújulásra. Miért ne újítanánk meg tehát most is Európát, amikor az 

integráció akadozik, az államok közötti szolidaritás törékennyé vált, a 

polgárok pedig az utcákra vonulnak jobb életkörülményeket és a de-

mokratikus folyamatban való tényleges részvételt követelve?

Az EGSZB szilárd meggyőződése, hogy az EU jövőjére nézve két út 

kizárt. Az egyik az EU lerombolása és a kormányok közötti megközelí-

téshez való visszatérés, amely „a népek Európájához” vezető út végét 

jelentené. Ez a lehetőség, amelyet számos országban az európai integ-

rációt leginkább ellenző politikai erők képviselnek, egész egyszerűen 

veszélybe sodorná a békét és a következő generációkat. A másik kizárt 

út pedig a jelenlegi helyzet fenntartása, a politikai erők többsége által 

javasolt megoldás. Ez egy kiegyensúlyozatlan Európai Uniót jelentene, 

egyrészt egy nagy, a világra egyre nyitottabb piaccal, másrészt bü-

rokratikus felügyeleti és koordinációs eljárásokkal. Nyilvánvaló, hogy 

egyre több ember utasítja el ezt a „befejezetlen és bonyolult” Euró-

pát, amely nem nyújt védelmet számukra, és inkább megosztja, mint 

egyesíti őket.

Az EGSZB más utat javasol – olyat, amely Európa gazdasági és társadal-

mi szereplőire támaszkodva meghatározza és megerősíti közös érde-

keinket, és erre alapozva épít ki közös politikákat, amelyek előmozdít-

ják az európai polgárságot, a demokráciát és a kölcsönös szolidaritást. 

Ehhez a Jean Monnet által létrehozott közösségi módszer megújításá-

ra lenne szükség. A közösségi módszer plusz erős európai perspektí-

vával rendelkező erős intézményeket jelentene, amelyek a civil társa-

dalommal együtt dolgoznak az európai projekt előmozdításáért. Ez a 

kormányközi dimenzió csökkentését is jelentené1.

II.  
Érvek a „Cselekvési terv 
Európáért“ mellett
Értékközösség: múltbéli és jelenlegi kihívásai, valamint jövőképe
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A válság miatt, melyből az európaiak nem látják a kiutat, az alapvető 

jogok védelmét veszélyeztetik az egyre növekvő különbségek és az 

antidemokratikus attitűdök, és ennek a kérdésnek vezető helyet kell 

kapnia az Európai Unió napirendjén. Az akadálymentességnek mint a 

fogyatékkal élők emberi jogának ehhez kapcsolódó kérdésére szintén 

különös figyelmet kell fordítani3. 

Az EGSZB segíthet a demokratikus ellenálló-képesség – a politikai in-

tézmények és társadalmi szervezetek képessége az alapjogok, demok-

ratikus értékek, a pluralizmus és a tolerancia népszerűsítése – erősíté-

sében. A gazdasági válság és annak hatásai jelenleg a legfontosabb 

hajtóerői az európai cselekvési programnak. Az uniós intézmények 

számára kiemelt fontosságú, hogy megfékezzék a demokráciaellenes 

megnyilvánulásokat és attitűdöket, amelyek egyes európai országok-

ban veszélyesen közel vannak ahhoz, hogy a politikai élet fősodrába 

kerüljenek. 

Fontos megerősíteni a civil párbeszédben részt vevő intézményeket 

is valamennyi szinten. A döntéshozatalt a szervezett civil társadalom-

mal való interakciók révén újra össze kell kapcsolni a polgárok számára 

aggodalmat jelentő kérdésekkel. Az uniós és a nemzeti intézmények 

fennmaradása forog kockán, a tanácskozáson és konszenzuson alapu-

ló folyamatok pedig legitimitást és több lényegi tartalmat biztosíta-

nak.

Végül pedig a szolidaritás koncepcióját ki kell terjeszteni más típusú in-

terakciókra is (pl. a generációk közötti, valamint a fogyatékkal élők és a 

nem fogyatékkal élők közötti szolidaritásra). A szolidaritás olyasmi, ami 

fokozatosan, idővel, folyamatos oktatás révén épül ki. A szolidaritás 

kulcsfontosságú a stabil és hatékony politikai struktúra felépítéséhez, 

ehhez pedig nagyobb uniós költségvetés is szükséges.

A cselekvési tervben három területen terjesztünk elő konkrét javasla-

tokat, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az EU-ban élő és dolgozó 

minden egyes polgár életkilátásaira.

Európa a különféle helyi, nemzeti és európai szintű kezdeményezések 

(pl. az európai polgári kezdeményezés) révén képes a demokratikus 

innovációkra. A megújított közösségi módszer strukturáltabb és átfo-

góbb módszer, és jelentős előrelépés a szokásos konzultációs folya-

matokhoz képest. Tényleges párbeszédet irányoz elő a fő társadalmi 

és gazdasági szereplőkkel, amely közvetlen hatással jár az uniós po-

litikákra. A Lisszaboni Szerződés már megnyitotta az utat a nagyobb 

mértékű részvételen alapuló demokrácia előtt Európában. Ennek le-

hetőségeit azonban tovább kell fejleszteni. Az egyik országban hozott 

döntések jelentősen befolyással lehetnek más országokban élő embe-

rekre is. Erősebb intézményekre van szükségünk, hogy a tagállamok 

kezelni tudják ezt a helyzetet.

Ennek érdekében, valamint az európai parlamenti választások és az 

Európai Bizottság megújításának folytatásaként a 2015-ös év a legked-

vezőbb pillanat egy, a részvételi demokrácián és az aktív polgárságon 

alapuló európai konvent megszervezésére. A konventre nemcsak az 

Európa demokratikus kialakításáról szóló vita előmozdításához van 

szükség, hanem egy tényleges, a polgársággal kapcsolatos menet-

rend kidolgozásához is, amelyet az Uniónak és a tagállamoknak kell 

elvégezniük.

A polgárközpontú Uniónak foglalkoznia kell az európaiak legfőbb ag-

godalmaival. Több felmérés  szerint a polgároknak az Európai Unióba 

vetett bizalma 32%-ra esett vissza, többségük (58%) pedig úgy véli, 

hogy az ő hangjuk nem számít az EU-ban. Messze a munkanélküliség 

és a gazdasági helyzet (a válaszadók 49, illetve 29%-a említi ezeket) 

jelenti a leggyakrabban megnevezett két aggodalomforrást az euró-

paiak szerint. Bár általánosan kevéssé bíznak abban, hogy meg tudja 

oldani a válságot, még mindig az EU-t tartják a legalkalmasabb sze-

replőnek ahhoz, hogy hatékony intézkedéseket hozzon a pénzügyi 

és gazdasági válság hatásai ellen (a válaszadók 22%-a – viszonylagos 

többségük)2.



9

Az EU folyamatosan változik. Elengedhetetlen, hogy egyértel-

műen felmérjük az európai társadalom és szakpolitikák állapo-

tát, valamint világosan megértsük a jelenlegi kihívásokat. Az 

EGSZB feladata az, hogy bevonja az európai civil társadalmat az 

intézményi átalakulás folyamatába, illetve ösztönözze az abban 

rejlő lehetőségek kihasználását az európai integráció elmélyíté-

se érdekében. A cselekvési terv az EGSZB tagjainak tapasztala-

taira és szakértelmére épül, és egy sor olyan javaslatot terjeszt 

elő, amelyek segítenék az EU-t abban, hogy közelebb kerüljön a 

céljához, miközben válaszol a jelenlegi és a jövőbeli kihívásokra. 

A cselekvési terv három nagyobb összefüggő és egymást kiegé-

szítő területen javasol konkrét intézkedéseket.

A.  Egy virágzó Európa felépítése a gazdasági 
unió konszolidálása révén

Az elmúlt években az EGSZB számos alkalommal tette közzé ötleteit 

és javaslatait az EU új gazdasági kormányzási eszközeivel kapcsolat-

ban4. Ezek híven tükrözik a civil társadalmi szervezetek nézeteit arról, 

hogy az Európai Uniónak hogyan kellene elmozdulnia a gazdasági és 

társadalmi integráció felé. Ezek a vélemények következetesen amellett 

érveltek, hogy ahhoz, hogy az európaiak élvezhessék a belső piac elő-

nyeit, a gazdasági és monetáris unió kiteljesítésére, valamint további 

és mélyrehatóbb gazdasági integrációra és társadalmi kohézióra, és 

nem csak a tagállamok gazdaságpolitikáinak jobb koordinációjára van 

szükség. 

A válság élesen rávilágított az európai egység hiányából és a különb-

ségekből fakadó gazdasági és társadalmi költségekre és az európai 

szintű gazdaságpolitika hozzáadott értékére egyaránt, különösen – de 

nem kizárólag – az euróövezethez tartozó országok esetében. Az eu-

rópai stabilitási mechanizmus (ESM) létrehozása, valamint az EKB elnö-

ke, Mario Draghi kijelentése 2012 júliusában, mely szerint bármit meg-

tesz a közös valuta védelme érdekében, átmenetileg csökkentette a 

piaci volatilitást és helyreállította az európai polgárok és a vállalkozá-

sok bizalmát szerte a világban abban, hogy Európa nem fog szétesni, 

és hogy az európai szolidaritás még mindig működik.

Az EGSZB ezért örömmel fogadta az Európai Tanács, az Európai Bizott-

ság, az eurócsoport és az EKB négy elnökének A valódi gazdasági és 

monetáris unió felé című jelentésben kifejtett közös megközelítését, 

melyet az Európai Tanács 2012. júniusi ülése5 elé terjesztettek azzal a 

céllal, hogy a következő évtizedben egy integrált pénzügyi, költségve-

tési és gazdasági kereteken, valamint erősebb társadalmi dimenzión 

nyugvó erősebb GMU struktúra felé mozduljunk el. Sajnálatos módon 

a 2012 júniusában megkezdődött folyamat nagyrészt csak a kormány-

közi szintre korlátozódott a Tanácsban, pedig az Európai Parlament és 

az EGSZB mindig is egyértelművé tette, hogy az EU-integráció elmé-

lyítésének sikere elsősorban attól függ, hogy az európai polgárokat 

már a kezdetektől fogva bevonják a folyamatba. Az EGSZB attól tart, 

hogy a pusztán kormányközi megközelítés tovább hígítja majd az in-

tegráltabb Európa támogatását a politikai erők, a szociális partnerek 

és a civil társadalom részéről. Ezért az EGSZB részletes ajánlásokat tett 

arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a civil társadalmat mind eu-

rópai, mind pedig nemzeti szinten szorosabban bevonni a gazdasági 

kormányzásba6.

III. 
Az EGSZB cselekvési terve: 
az értékek Európája a gyakorlatban
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Az EGSZB úgy véli, hogy sürgető szükség van a gazdasági unió 

felé történő előrehaladásra, hiszen az EU alapvető problémái 

még mindig fennállnak. Ami a fent említett jelentésben a GMU 

szerkezetátalakításához meghatározott négy alapkövet illeti, 

kevés nyoma maradt annak a próbálkozásnak, amely a maastrichti 

GMU-építkezés rendszerszintű hiányosságainak megszüntetésére 

irányult. Ennek fényében az EGSZB sürgeti, hogy az európai 

intézmények az elkövetkező öt évben a monetáris unió szükséges 

kiegészítéseképpen törekedjenek a gazdasági és fiskális unió felé 

való elmozdulásra. A gazdasági és fiskális uniónak a tagállamok 

közötti költségvetési szinergiákra kell épülnie és az alábbi 

elemekből kell állnia:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Közös európai beruházási erőfeszítések: integrált pénzügyi kereten belül megvalósuló európai beruházási terv annak érdekében, 

hogy elegendő beruházást biztosíthassunk Európa modernizálásába, tartós jólétet és foglalkoztatást teremtsünk mindenki számára, 

valamint a minőségi növekedésen keresztül javítsuk az életminőséget. Az európai energiapolitika itt kulcsfontosságú kérdésként 

szerepel. Egy ilyen jellegű terv, a több és jobb munkahelybe történő szociális beruházások erős pillérével, a hosszú távú termelékenység-

növekedés és a rövid távon megvalósuló gazdasági fellendülés összekapcsolását célozza. Új lendületet adhat a minőségi növekedéshez a 

források gondos felhasználását hangsúlyozó fenntartható ipari és szolgáltatóipari politikák révén.

2. Az euróövezet közös adósságkezelése7, beleértve egy adósság-visszavásárlási alapot, ahogyan azt az Európai Parlament kérte8, 

valamint az Európai Bizottság zöld könyvében megfogalmazottak szerinti euróövezeti kötvények9 és több rövid távú eurókincstárjegy 

létrehozását.

3. A fiskális politikák jobb összehangolása, nemcsak a kiadási oldalon, ahogyan az a „hatos csomagban”, a „kettes csomagban” és 

a költségvetési paktumban meghatározásra került, hanem a bevételi oldalon is, jobban koordinált adópolitikákkal az adóelkerülés 

megállítása és a demokratikus legitimitás erősítése érdekében10.

4. Betétbiztosítási garanciák és az európai stabilitási mechanizmus lehetősége a nem likvid, de nem fizetésképtelen bankok közvetlen 

feltőkésítésére, valamint hiteles költségvetési védelem a bankszektor iránti bizalom helyreállítására és a hitelszűke feloldására, különösen a 

kis- és középvállalkozások esetében11.

5. Az Európai Bizottság által javasolt előzetes gazdaságpolitikai koordináció megvalósítása12, beleértve egy közös fiskális rendszert és 

egy uniós szintű szolidaritási mechanizmust az aszimmetrikus sokkok enyhítése érdekében13. Az EGSZB az Unió új gazdasági irányítási 

struktúrájának fontos eszközeként üdvözölte a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárást. Az európai szemeszter 

makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő jelenlegi eljárását azonban felül kell vizsgálni, és meg kell erősíteni annak érdekében, 

hogy szimmetrikus módon csökkentsük mind a hiányt, mind pedig a többletet14.

6. Koherens költségvetési és fiskális unió felé való haladás a nemzeti és európai költségvetések valódi koordinációja révén, az 

euróövezet számára közös költségvetés fokozatos bevezetése felé tartva, a monetáris politika kiegészítéseként uniós szinten formálva a 

makrogazdasági politikát15.

7. Az európai munkanélküliségi biztosítási rendszer16 kidolgozásának folytatása a monetáris nyomás enyhítése és annak elkerülése 

érdekében, hogy a tagállamok bérpolitikái ne viseljék teljes mértékben az aszimmetrikus sokkok hatásait.

8. A vállalkozói szellem ösztönzése, valamint a vállalkozások létrehozásának és fenntartásának a megkönnyítése. Az állami hatóságoknak 

olyan környezetet kell teremteniük, amely tisztességes versenyszabályok révén kedvez az üzleti tevékenységeknek, javítja a bűnüldözést 

és az igazságszolgáltatási rendszer működését, valamint biztosítja, hogy a jogszabályi környezet a lehető legstabilabb legyen. 

9. Az EU és a tagállamok közösen megállapodtak abban, hogy a fenntartható fejlődés elvét központi helyen kezelik az 

Unió környezetvédelmi, gazdasági és mindenekelőtt energiaügyi politikáiban. Az Uniónak foglalkoznia kell az energiaköltségekkel, 

a közlekedésben használt szénhidrogén-üzemanyagokkal, valamint a lakossági és üzleti használatra szóló fűtés, világítás és energia 

ellátásával kapcsolatos jelenlegi lakossági aggályokkal. Az EGSZB azt javasolja, hogy a belső energiapiac kiteljesítése azoknak a terveknek 

az előrevitelével történjen, amelyek a nemzeti energiahálózatok európai hálózattá történő összekapcsolását célozzák, lehetővé téve a 

megújulóenergia-termelés optimalizálását és a tagállami árszintek harmonizálását.

10. Az állampolgári jogok keretében a fogyasztóvédelem és a fogyasztói jogok megerősítése, hogy a fogyasztók nagyobb 

mértékben és jobban felvértezve vehessenek részt a fenntartható és felelősségteljes gazdasági és szociális növekedési politikák 

meghatározásában.
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kell fordítani, mint a gazdasági egyenlőtlenségekre. A szociális politika 

az EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik ugyan, ahol 

a különböző tagállami szociális rendszereknek és politikáknak, illetve 

az európai kezdeményezéseknek ki kell egészíteniük egymást, mégis 

elengedhetetlen az integráció folyamatának elfogadásához.

Ezért egy „szociálisabb unió” legfontosabb elemei – mint egy rendkí-

vül versenyképes szociális piacgazdaság mozgatórugói, amelyek célja 

a teljes foglalkoztatottság és a társadalmi haladás, valamint a magas 

szintű védelem – az európai minimális szociális normák, programokon 

és finanszírozáson keresztül megvalósuló szolidaritási mechanizmu-

sok, valamint szociális stabilizátorok és kezdeményezések a mindenki 

számára egyenlő bánásmód és tisztességes mobilitás biztosítása érde-

kében az európai munkaerőpiacon.

Az EGSZB meggyőződése, hogy a politikáknak inkább az emberekre, 

semmint a piacokra kell koncentrálniuk. Az utóbbi években az EGSZB 

többször is kiemelte, hogy különös figyelmet kell fordítani a teljes fog-

lalkoztatásra és a munkahelyteremtésre, valamint a készségek frissíté-

sére és a képesítések és a munkaerő-piaci igények jobb összehango-

lására, a foglalkoztathatóságra, a munka minőségére, valamint a zöld 

és jobb munkahelyek kialakítására. Európának lendületesebben és hi-

telesebben kell küzdenie ahhoz, hogy elérje az Európa 2020 stratégia 

céljait, amihez fokozni kell az ellenőrzést az európai szemeszter kere-

tében. A Lisszaboni Szerződés új lehetőségeket kínál Európa szociális 

dimenziójának megerősítésére, melyek maradéktalan feltárása még 

várat magára.

B.  Egy méltányos Európa felépítése a szociális 
uniónak a növekedés és a foglalkoztatás 
fellendítése érdekében történő 
fejlesztésének köszönhetően

A gazdasági válság és annak társadalmi hatásai miatt sok polgár tart 

attól, hogy megkérdőjeleződik az európai szociális modell, és hogy a 

piaci integráció uralja majd az EU menetrendjét. Ennek következtében 

többé nem bíznak abban, hogy az uniós intézmények javítani kíván-

nak, illetve tudnak az emberek munka- és életkörülményein. Napjain-

kig melyek voltak a szociális Európa legfontosabb elemei? Az Európai 

Bizottság 1994-es szociálpolitikai fehér könyve olyan értékek mentén 

írt le egy „európai szociális modell”-t, melyek magukban foglalják a 

demokráciát és az egyéni jogokat, a szabad kollektív tárgyalásokat, a 

piacgazdaságot, a mindenkit megillető esélyegyenlőséget, valamint a 

szociális védelmet és a szolidaritást. Ez a modell azon a meggyőződé-

sen alapul, hogy a gazdasági fejlődés és a szociális fejlődés elválaszt-

hatatlan egymástól: „a versenyképességet és a szolidaritást egyaránt 

figyelembe vették a jövő sikeres Európájának felépítésében”17.

Az EGSZB mindig is hangsúlyozta, hogy az EU nemcsak egy egységes 

piac, hanem egy nagy politikai projekt is, amely szilárd értékeken és 

alapvető szociális jogokon alapul, és hogy a gazdasági növekedésnek 

az EU-ban mindig kéz a kézben kell járnia a társadalmi fejlődéssel. A 

legnagyobb kihívás a válság után a szegénység csökkentése és a tisz-

tességes és társadalmi integráció folyamatába vetett bizalom újjáépí-

tése. A társadalmi egyenlőtlenségekre ezért ugyanakkora figyelmet 

Ennek érdekében az EGSZB sürgeti az európai intézményeket, hogy hozzanak létre egy szociális uniót a következő kulcsfontosságú 

prioritásokkal:

1. A társadalmi kohézió középpontba helyezése az összes szakpolitika területén: az EU legutóbbi bővítése, melyet a társadalmi 

válság követett, növelte a tagállamok közötti és az azokon belüli különbségeket; a társadalmi kohézió és haladás ígérete nem 

konkretizálódott mindenki számára. Ezért új lendületet kell adni a társadalmi kohéziónak.

2. Új európai szociális menetrend kidolgozása az érintett felekkel: egy cselekvési tervet tartalmazó szociális programmal egyértelmű 

és konkrét, minőségi és mennyiségi célokat lehetne meghatározni az Európa 2020 stratégiában már korábban meghatározott célok 

alapján, illetve azok javításával, elsősorban a következők érdekében: az Európa újraiparosítására irányuló erőfeszítések támogatására, a 

szolgáltatások javítására, a tömeges munkanélküliség csökkentésére, illetve megszüntetésére, az alapvető szociális jogok biztosítására, 

a vállalkozói szellem és a munkahelyteremtés előmozdítására, a szegénység elleni küzdelemre, a társadalmi befogadás fenntartására, a 

szociális beruházások elősegítésére, a felsőoktatás és képzés előmozdítására, a méltányos mobilitás javítására, továbbá az európai terv 

társadalmi kormányzásának és az abban való aktív szerepvállalásnak a kialakítására18.

3. A munkavállalók szabad mozgásának biztosítása, és ezáltal az egy másik tagállamban való munkavállaláshoz és letelepedéshez 

való jog megőrzése, amely az Európai Unió egyik alapvető szabadsága. Az európai polgárok számára alapvető jelentőségű a hátrányos 

megkülönböztetés minden formájának az Alapjogi Chartában és az Európai Szerződésekben rögzített tilalma. Az EGSZB ellenzi ennek 

az alapvető szabadságnak bármely korlátozását, és aggodalmát fejezi ki a munkavállalók szabad mozgásának jelenleg tapasztalható 

megkérdőjelezése miatt. Ezen túlmenően a következő öt esztendőben hatékony intézkedéseket kell hozni a méltányos mobilitás 

érdekében.
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4. A minimáljövedelem szabályainak megállapítása: a társadalmi válság egyik tanulsága, hogy biztosítani kell a polgárok magasabb 

fokú védelmét. Nem elegendő a bankok számára biztosított védőháló, az egyéneknek is szükségük van erre. Az EGSZB ezért kérte, hogy 

hozzanak létre európai kezdeményezést a minimáljövedelem európai szabályainak a meghatározására. A válságok idejére Európának erős 

gazdaságra és társadalmi stabilizátorokra van szüksége19.

5. A fiatalok kilátásainak javítása: Európa nem teheti meg, hogy egyszerűen csak vár a gazdasági helyzet javulására; gyorsan és 

hatékonyan fel kell lépnie a fiatalok foglalkoztatási kilátásainak javítása érdekében. Ezenkívül sok tagállamban a munkaerőpiac, valamint az 

oktatási és képzési rendszerek reformján keresztül kezelni kell a strukturális problémákat. Egy „elveszett” generáció az európai integráció 

egész elképzelését veszélyeztetheti a fiatalok kihasználatlan potenciáljai miatt. E célra elegendő forrást kell biztosítani. A globalizációs 

alap modelljét követve létre kell hozni a fiatalok foglalkoztatását célzó közösségi programot (ifjúsági foglalkoztatási alap)20.

6. A szociális partnerség és a kollektív tárgyalás autonómiájának előmozdítása: a szociális partnerek Szerződésekben foglalt 

autonómiájának és sajátos szerepének az előmozdítása, és mindenekelőtt a bértárgyalások autonómiájának a tiszteletben tartása az 

európai szemeszter kontextusában alapvető fontosságú. Az EU-nak továbbá biztosítania kell az európai szociális partnerek közötti 

megállapodások teljes mértékű tiszteletben tartását. Ez azt jelenti, hogy a szociális párbeszéd keretében elért megállapodásokat kötelező 

érvényű jogszabályokba kellene foglalni, ha a szociális partnerek úgy kívánják.

7. „Work 4.0” uniós menetrend kidolgozása olyan ipari kapcsolatokkal, amelyek biztosítják a munkahelyi demokráciát: a megfelelő 

munkavállalói jogok, valamint egészségügyi és biztonsági rendelkezések az európai szociális modell átalakításának és modernizálásának 

alapvető elemei. Az új technológiai és gazdasági fejlesztések, például a felhőalapú számítástechnika, az óriási méretű adathalmazokkal 

és az adatértékláncokkal kapcsolatos fejlesztések, az intelligens gyárak, a robotika stb. átalakítják a munka világát. Az EU ipari alapjának és 

szolgáltatásainak szükségszerű modernizálásához az alkalmazottakat be kell vonni, és aktívan részt kell venniük a társadalmi innovációs 

folyamatokban.

8. A megkülönböztetésmentesség és egyenlő esélyek biztosítása mindenki számára, ami a következőket jelenti: (a) nincs nemek 

közötti megkülönböztetés a szociális védelem tekintetében, a jövedelmek közötti egyenlőség hatékonyabb biztosítása, a nők arányának 

növelése a cégek vezetésében és a felügyelőbizottságokban, valamint az egyenlő bánásmódról szóló irányelv hatáskörének kiterjesztése 

a foglalkoztatáson túli területekre; (b) nincs fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés a szociális védelem tekintetében, továbbá 

az összes emberi jog és alapvető szabadság élvezetének hatékonyabb biztosítása a fogyatékkal élők számára.

9. Egy a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv a Szerződésekben: az EGSZB már javasolta egy a társadalmi haladásról szóló 

jegyzőkönyv beillesztését a Szerződésekbe, melynek célja az alapvető szociális jogok és a gazdasági szabadságok közötti kapcsolat 

pontosítása annak rögzítésével, hogy az egységes piac nem egy önmagáért való cél, hanem azért hozták létre, hogy az összes uniós 

polgár számára biztosítható legyen a társadalmi haladás21.
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C.  Egy demokratikus és polgári Európa 
felépítése a közös európai térség  
kialakítása révén

A gazdasági válság rámutatott arra, hogy az európai társadalmat alko-

tó elemek milyen nagy mértékben összefüggnek egymással. Nyilván-

való, hogy a döntéshozatali folyamat európai szinten csak akkor lehet 

legitim és hatékony, ha saját kormányzási eszközök támogatják.

A demokratikus politikai szerveződések két pilléren nyugsza-

nak: egy polgárin és egy politikain. Ezeket az aktív polgári szerepválla-

lás elve kapcsolja össze. Az EU nem élheti túl a gazdasági és intézményi 

válságot, ha nem tesz határozott lépéseket afelé, hogy demokratikus 

politikai közösséggé váljon.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Ennek érdekében az EGSZB sürgeti az európai intézményeket, hogy minél előbb induljanak el a demokrácia és az aktív polgári részvétel 

előmozdításának irányába, elsősorban a következő javaslatok végrehajtásával:

1. A részvételi demokrácián és az aktív polgári szerepvállaláson alapuló európai konvent megszervezése, amely 2015-ben 

megkezdhetné munkáját.

2. A részvételi demokrácia mechanizmusainak erősítése az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 11. cikkével összhangban. Az 

EGSZB kéri, hogy világosan határozzák meg a horizontális civil párbeszéd (11. cikk (1) bekezdés) és a vertikális civil párbeszéd (11. cikk (2) 

bekezdés) eljárásaira és résztvevőire vonatkozó szabályokat22. Azt ajánlja továbbá, hogy készítsenek részletes tanulmányt a civil társadalmi 

részvétellel kapcsolatos meglévő folyamatokról; terjesszék ki az átláthatósági nyilvántartást a Tanácsra; az európai intézmények hozzanak 

létre egy egységes adatbázist a civil társadalom kapcsolattartóiról, a velük folytatott konzultációkról és párbeszédről szóló információkkal, 

továbbá dolgozzanak ki éves jelentéseket, amely hasznos kommunikációs eszköz az EU-n belüli részvételi demokrácia mértékének a 

kimutatására23.

3. Az Európáról, annak kultúrájáról és történelméről szóló tanóráknak, csakúgy mint az állampolgári nevelésnek nagyobb helyet 

kellene kapnia az iskolai tananyagban minden tagállamban, és ezt európai szinten kellene elősegíteni és összehangolni.

4. Az uniós polgársággal járó alapvető jogok középpontba állítása. Az EGSZB úgy véli, hogy az EU-nak erősítenie kellene az alapvető 

jogok kultúráját uniós szinten, továbbá hogy az alapvető szociális jogok nem választhatók el a polgári és a politikai jogoktól, ezért 

különös figyelmet érdemelnek, tekintetbe véve az Európai Parlament 2014. március 13-i állásfoglalását a trojka (EKB, Bizottság és IMF) 

euróövezet programországaival kapcsolatos szerepének és műveleteinek foglalkoztatási és szociális vetületeiről24. Az EGSZB ezért sürgeti 

a tagállamokat, hogy az összes kormányzási szinten és az összes szakpolitikai és jogalkotási területen építsenek ki egy védelem- és 

támogatásorientált alapjogi kultúrát, továbbá határozottan ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy – mint a Szerződések őre – lépjen fel 

hatékonyan ezen a területen, és javasoljon további intézkedéseket és támogató tevékenységeket25.

5. Alapszabály elfogadása az európai alapítvány és az európai egyesület számára. Az EGSZB megismétli, hogy támogatja az 

európai alapítvány alapszabályának tervezetét, és hangsúlyozza, hogy el kell kerülni mindenfajta hátrányos megkülönböztetést az ilyen 

alapítványok és az európai politikai alapítványok között26. Ismételten kéri továbbá az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az 

európai egyesületek alapszabályára27. 
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6. Az Európai Bizottság azonnal vizsgálja felül a konzultáció minimumkövetelményeit, hogy ezzel javuljanak a civil társadalom 

európai döntéshozatali folyamatban való részvételének szabályai, és tartalmazzanak szisztematikusabb, strukturáltabb, és amennyiben 

szükséges pénzügyileg támogatott konzultációs mechanizmusokat. A tagállamoknak legalább azt biztosítaniuk kellene, hogy a 

megfelelő szinten konzultációs szervek jöjjenek létre, és környezetvédelmi, gazdasági és a társadalmi fejlődéssel kapcsolatos ajánlásokat 

tudjanak megfogalmazni a civil szervezetek széles körének bevonásával, a demokratikus kormányzásról szóló civil párbeszéd és 

konszenzus előmozdítása érdekében28. 

7. Az Európai Bizottság készítsen zöld könyvet egyértelmű politikai javaslatokkal a vertikális, transzverzális és horizontális civil párbeszéd 

állandó és stabil keretének létrehozására. A tagállamok hozzák létre a nemzeti és az az alatti szinteken megvalósuló civil párbeszédhez 

szükséges mechanizmusokat és szerveket.

8. A huzamos tartózkodási engedéllyel az EU területén tartózkodó harmadik országbeli polgárok kapjanak az uniós polgárokkal 

azonos jogokat. Az Alapjogi Charta nemcsak az uniós polgárokra, hanem az EU területén lakó összes polgárra alkalmazandó. Ezért az EU-

nak bevándorlási kódexet kellene elfogadnia, amely nagyobb átláthatóságot hoz, és jogilag egyértelművé teszi a harmadik országoknak 

az Unió területén tartózkodó állampolgárait megillető jogokat és szabadságokat. Az EGSZB úgy véli, hogy a bevándorlással kapcsolatos 

európai jogszabályoknak garantálniuk kell az egyenlő bánásmódot és a diszkriminációmentesség elvének érvényesülését29. 

9. A nyilvánosság számára látható projektek előmozdítása, amilyen például az Európai Ifjúsági Kártya és az Európai Egyetemi Intézet, 

valamint egy strukturált nyilvános térség kialakítása az európai civil párbeszéd számára.
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