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ÜZENET AZ OLVASÓNAK Nyolc hónappal az „arab tavasz” kezdete 
után – eljött az elmélkedés idejeTisztelt Olvasó!

A jelenlegi pénzügyi válság számos uniós polgárt érint 
kedvezőtlenül. Az újságok címoldalain a kedvezőtlen 
társadalmi valóságra emlékeztető olyan szalagcímek 
jelentek meg hirtelen és olvashatóak nap nap után, 
mint az „államadósság”, a „megszorító intézkedések” 
vagy a „hitelbiztosítási ügyletek”. A politikusoknak és 
az állami intézményeknek az emberek mindennapi 
problémáira kell reagálniuk intézkedéseikkel, hogy 

segíthessenek a nehézségek leküzdésében. Ezért az EGSZB a jövőbeli uniós költségvetés-
sel kapcsolatban úgy véli, hogy az EU-nak a gazdasági felelősségvállalás modelljévé kell 
válnia, amennyiben a lehető legtöbbet hozza ki a költségvetésből. 

Az EGSZB azt javasolja, hogy az uniós fi nanszírozással kapcsolatos bürokrácia csök-
kentése révén az összes európai számára növekedést és felemelkedést ígérő források ne 
maradjanak kihasználatlanul. A jövőbeli uniós fi nanszírozásról szóló véleményünkben 
felszólítottuk az uniós törvényhozást az uniós polgárok elvárásainak megfelelő új költ-
ségvetési szerkezet létrehozására. Ez a vélemény az EU saját forrásain kizárólagosan ala-
puló új fi nanszírozási rendszer mellett száll síkra a „méltányos megtérülés” elvének elve-
tése mellett. 

A Közös Mezőgazdasági Politika (KAP) jó példa egy olyan szakpolitikára, mely immár 
évtizedek óta áll az európai polgárok szolgálatában. Egészen a közelmúltig a KAP-nak 
jutott az uniós költségvetés oroszlánrésze. Mivel a KAP jelenlegi fi nanszírozása 2013-ban 
lejár, a jövőjéről szóló vita együtt zajlik a 2013 utáni időszakra vonatkozó uniós költség-
vetés felülvizsgálatával.

Az EGSZB álláspontja szerint a KAP reformjának biztosítania kellene a mezőgazda-
ság jövedelmezőségét és a gazdák méltányos jövedelmét szerte az EU-ban. A KAP egye-
bek mellett előmozdítja a természeti források fenntartható felhasználását és a biológiai 
sokféleség megőrzését, miközben erősíti a vidék foglalkoztatási potenciálját is. 

Mivel jelenleg a gazdák csupán 7%-a fi atalabb 35 évesnél, egyharmaduk pedig 65 
évnél idősebb, bátorítanunk kell a fi atalokat, hogy a mezőgazdaság felé forduljanak. A 
hús-vér embereket – köztük engem is, aki hosszú ideig voltam gazdálkodó – képviselő 
intézményként az EGSZB segíthet annak az üzenetnek a továbbításában, hogy tényleg 
érdemes gazdálkodni.    

Mi lenne egy nagyra törő európai költségvetés lényege?

Egy ilyen költségvetés révén az intelligens, fenntartható és befogadó Európát célzó 
stratégia valósággá válna. Ennek érdekében az EU-nak a helyi szükségletekre szabott, 
erőteljes és rugalmas kohéziós politikát kell keresztülvinnie. Ugyanakkor több érdekcso-
port is a KAP-nak szentelt források csökkentését kéri, azzal érvelve, hogy az uniós költ-
ségvetésből e célra jelenleg szánt 38,4% (2000 és 2006 közötti átlag) túlzottan magas. Ez 
tévedés. Szögezzük le, hogy minőségi növekedés nélkül soha nem leszünk képesek 
fenntartható Európát létrehozni. A növekedés, a beruházások, az export, a munkahely-
teremtés, a fenntartható ipar, valamint az innovatív szolgáltatások ösztönzése érdekében 
életfontosságú számunkra a belső piac megvalósítása. 

Jacques Delors szavaival élve az európai gazdasági modell három elven alapul: 
a versenyen, hogy ösztönözzük, az együttműködésen, hogy megerősítsük és a 
szolidaritáson, hogy egységbe forrasszuk.

Ne keverjük össze a nemzeti költségvetések egyensúlyba hozását az uniós költségve-
tés egyensúlyba hozásával! Európa versenyképességének ára van: hosszú távú beruházá-
sokra, fenntartható munkahelyekre és jövőképre van hozzá szükség. 
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Sűrű éve volt eddig az EGSZB Euromed 
nyomonkövetési bizottságának, és ez 
várhatóan a jövőben sem fog változni. 
Amikor ez év januárjában Tunéziában 
felgyorsultak az események, tehát még 
mielőtt az „arab forradalom” – amely a 
régióban történt események arabul elter-
jedt megnevezése – elérte volna Egyip-
tomot, hamar nyilvánvalóvá vált min-
den olyan EGSZB-tag számára, aki az 
Euromed-régióval folytatott munkában 
szorosan részt vett, hogy mélyreható vál-
tozások vannak kialakulóban.

Nagyon rövid gondolkodási idő után 
az EGSZB Euromed nyomonkövetési 
bizottsága kezdeményezte a régióban 
kialakulóban lévő szabad és független 
civil társadalommal való együttműkö-
dést, és a régiókban élők által az utcá-
kon elért eredmények megerősítését. A 
nyomonkövetési bizottság ennek során 
arra összpontosít, hogy a legtöbbet 
hozza ki az EGSZB erősségéből, vagyis 
abból, hogy olyan társadalmi partner-
szervezeteket hozzon közel egymáshoz, 
amelyek a múltban, vagy még mindig 
feszült viszonyban állnak egymással; 
olyan más szervezetekkel való együtt-
működésre törekszik, mint az ETF vagy 
az ILO; koordinált cselekvésre szólítja fel 
az uniós intézményeket, és általánosan 
partnerei javára alkalmazza széles körű 
tapasztalatait. Konkrétabban feltáró 

utakat szervezett Tunéziába és Marok-
kóba, hogy együttműködjön a civil tár-
sadalom széles körével és új partnereket 
találjon – az utóbbi esetben kapcsolato-
kat vegyen fel az új Marokkói Gszt-vel. 
Az idei évben őszre további látogatá-
sok vannak tervbe véve Libanonba, és 
lehetőség szerint Egyiptomba, a gszt-k 
és hasonló intézmények Euromed-
csúcstalálkozójának előkészítéseként. 
Míg ezek a tapasztalatszerzések nagyon 
intenzívek és sok energiát igényelnek, 
kétségtelen, hogy különös jelentősé-
gűek abból a szempontból, hogy megis-
merjük az adott régió országainak valódi 

civil társadalmát, és hogy megismertes-
sük velük az EGSZB szerepét.

Illúzió lenne azt hinni, hogy ezzel 
mindent megnyertünk. Komoly kocká-
zatok előtt állunk, amiért létfontosságú, 
hogy az Unió továbbra is szerepet vállal-
jon, és elkötelezze magát a régió „forra-
dalmainak” célkitűzései mellett. Jelenleg 
az EGSZB és minden partnerünk nem 
tehet többet, mint hogy hinti a demok-
rácia magvait, remélve, hogy azok nem-
sokára szárba szökkennek. Ahogy mon-
dani szokták, nyitva tartjuk a szemün-
ket... (gh) ●
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A LEADER lehetne a helyi fejlesztési 
partnerségek modellje

Az EU LEADER megközelítése jó példa 
lehetne arra, hogy hogyan érdemes 
bevonni az érdekelt feleket a helyi fejlesz-
tésbe. Óriási lehetőségek rejlenek ugyanis 
benne arra, hogy a helyi igényeket beépít-
sék a fejlesztési stratégiákba, mozgósít-
sák az érdekelt feleket, és népszerűsítsék 
a helyi innovációt. Sajnos ezeket a lehető-
ségeket még nem sikerült teljes mérték-
ben kihasználni. Ezek voltak a LEADER 
mint a helyi fejlődés eszköze címmel ren-
dezett meghallgatás főbb következtetései. 

A meghallgatást az EGSZB június 20-án 
tartotta Brüsszelben. A résztvevők sze-
rint egységes, világos és egyszerűsített 
adminisztratív szabályokra van szükség, 
továbbá úgy látják, hogy a helyi akció-
csoportokat nagyobb mértékben be kell 
vonni a vidékfejlesztési tervek kialakítá-
sába. Nagyobb szabadságot kérnek a helyi 
prioritások kiválasztásában és a helyi meg-
oldások kivitelezésében, és nagyobb átlát-
hatóságot szeretnének az akciócsoportok 
tevékenységével, illetve annak megfi gye-

lésével és kiértékelésével kapcsolatban. 
Fontosnak tartják még a kapacitásépítést 
az összes helyi szereplő vonatkozásában. 
A meghallgatás következtetései bekerül-
nek majd A LEADER mint a helyi fejlődés 
eszköze című EGSZB-véleménybe, amely 
a KAP jövőjéről és azon belül is a vidék-
fejlesztési pillérről folytatott vita kapcsán 
készül éppen. (rh) ●
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A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
Az Európai Bizottságnak a minőségi munkahelyek 
megőrzésére kellene törekednie

A pénzügyi válság széles körben kiha-
tott az európai munkaerőpiacra: a fog-
lalkoztatási szint kb. 69%-ra esett vissza. 
Válaszképpen az Európai Bizottság kez-
deményezést fogalmazott meg a foglal-
koztatási arány növelésére és az európai 
munkaerőpiacba vetett bizalom helyre-
állítására. Az „Új készségek és munka-
helyek menetrendje” nevű kezdemé-
nyezés volt az EGSZB egy véleményé-
nek központi témája, amelyet Vladimíra 
Drbalová (Munkaadók csoportja, 
Csehország) és José María Zufiaur 
Narvaiza (Munkavállalók csoportja, 
Spanyolország) készített közösen. 

A véleményben az EGSZB örömmel fogadja az Európai Bizottság e terü-
leten végzett munkáját, és arra biztatja a tagállamokat, hogy erőfeszítéseiket 
erre alapozzák, elsősorban a szociális és a civil párbeszéd nyújtotta lehetősé-
gek kihasználásával. Rámutat azonban, hogy a kezdeményezés nem hangsú-
lyozza a minőségi munkahelyek létesítésének sürgős voltát; emellett hangsú-
lyozza, hogy a munkavállalók védelmét továbbra is biztosítani kell, és nem 
szabad feláldozni a munkaerőpiac hatékonyabb működése iránti erőfeszí-
tések oltárán. (ma) ●

Az EGSZB számára fontos a pénzügyi fogyasztók védelme 

A gazdasági válság miatt előtérbe került a pénzügyi termékek közelmúltbeli 
robbanásszerű elterjedése. Minden fogyasztó előbb-utóbb elkerülhetetlenül 
kapcsolatba kerül velük, például ingatlanvásárláskor vagy megtakarításai-
nak befektetésekor. Az EGSZB ezért új keretet szeretne kialakítani, amely-
nek célja a fogyasztók és hitelfelvevők felvilágosítása az érintett termékek-
ről és az azokkal kapcsolatos jogaikról, valamint annak biztosítása, hogy tel-
jes körű védelemben részesüljenek. A júliusi plenáris ülésen két ide kapcso-
lódó vélemény került elfogadásra. Az egyik hozzájárul majd az uniós jelzá-
logpiac harmonizálásához, a másik pedig előmozdítja a fogyasztók felvilá-
gosítását az új pénzügyi termékekkel kapcsolatos jogaikról.

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló EGSZB-
vélemény (előadó: Reine-Claude Mader – Egyéb tevékenységek csoportja, 
Franciaország) a hatékony és versenyképes egységes piac kifejlődésének 
elősegítése révén hozzájárul a fogyasztók bizalmának helyreállításához és 

a pénzügyi stabilitáshoz.  A Pénzügyi oktatás és a pénzügyi termékekkel 
kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás című vélemény (szerző: Carlos 
Trias Pintó – Egyéb tevékenységek csoportja, Spanyolország) pedig oktatás 
útján kívánja elősegíteni a pénzügyi termékek megértését. (ail) ●

Európa energetikai jövőjének biztosítása

Két vélemény foglalkozik azokkal a kihí-
vásokkal, amelyek Európa energiaforrá-
sainak a biztosításában rejlenek, és mind-
kettő hangsúlyozza, hogy az Európának 
egyre nagyobb fejtörést okozó energia-
kérdés megoldásához hosszú távú ter-
vezésre és hatékonyságra van szükség. 
A Josef Zbořil (Munkaadók csoportja, 
Cseh Köztársaság) előadó és Enrico 
Gibellieri (küldött, Olaszország) társ-
előadó által kidolgozott véleményben 
arra kérik az Európai Bizottságot, hogy 
alkalmazzon proaktív megközelítést a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés bizto-
sításában és javításában. Az EGSZB ezt 

illetően aktívabb külpolitikai lépéseket javasol: a nemzetközi kereskedelmi 
helyzet megfi gyelését, valamint a nemzetközi tárgyalásoknak a Kereskedelmi 
Világszervezeten keresztül történő ösztönzését. 

A jobb energiahatékonyság elérésének lehetőségeivel Ulla Sirkeinen 
(Munkaadók csoportja, Finnország) véleménye foglalkozik. Az EGSZB 
ugyan teljes mértékben támogatja az energiahatékonysági célkitűzést, fel-
hívja a fi gyelmet számos problémára is. Véleménye szerint az energiahaté-
konyság és a megtakarítások messzemenőkig az energiafogyasztási szokások 
megváltoztatásától függenek. Az EGSZB ezért aggodalommal fi gyeli, hogy 
az Európai Bizottság által alkalmazott megközelítés túlzott mértékben a sza-
bályozáson alapul, és eközben alulértékeli a magatartásformák megváltoz-
tatására irányuló pozitív ösztönzőket. Az EGSZB a rövid távú eredmények 
helyett nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a hosszú távú, fenntartható pro-
jektekre is. (ma) ●

Együttműködés a diszkrimináció elleni küzdelemben

Néhány tagállamban szembetűnővé vált az integráció hiánya, és az ebből 
adódó problémákból riasztó kép rajzolódik ki. Az idegengyűlölet és a diszk-
rimináció általános fokozódásának vagyunk tanúi, ami arra készteti a tag-
államokat és az EU-t, hogy megoldást keressenek ezekre a problémákra. A 
vitához való hozzájárulásként az EGSZB véleményt dolgozott ki, amely-

nek előadója Luis Miguel Pariza Castaños (Munkavállalók csoportja, 
Spanyolország). A vélemény kiemeli a helyi és regionális önkormány-
zatok, valamint a civil társadalom bevonásának jelentőségét e probléma 
kezelése során, mivel ők a legfontosabb érintettek, és ők állnak a legköze-
lebb a helyi szinthez. 

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az integráció nem valamilyen jogi aktus, 
hanem egy sokáig tartó, összetett társadalmi folyamat, amelynek számos 
dimenziója és érintett szereplője van. Ezért az egymás mellett élés és az 
integráció előmozdításához együttműködésre van szükség minden szin-
ten. Ennek alapján az EGSZB azt javasolja, hogy hozzanak létre konzulta-
tív tanácsokat, fórumokat és platformokat abból a célból, hogy az integrá-
ciós politikák kidolgozása során megismerjék a civil társadalom álláspont-
ját. (ma) 

A határokon átnyúló akadályok leküzdése

AZ EGSZB két olyan véleményt is elfo-
gadott, melyek az európai polgárokat 
és vállalkozókat a határokon átnyúló 
tevékenységük során sújtó nehéz-
ségek kiküszöbölését célozzák. Az 
első, Vincent Farrugia (Munkaadók 
csoportja, Málta) által jegyzett vélemény 
az adórendszert érinti. A polgárok gyak-
ran igen kevés segítséget kapnak az adó-
zási eljárások során, az EGSZB szerint 
pedig ezen eljárások egyszerűsítését és 
világosabbá tételét elősegítő mechaniz-
musok bevezetésére van szükség. A véle-
ményben javasolt egyik ilyen mechaniz-
mus az EU egész területén felállítandó 

egyablakos ügyintéző szolgálat lenne, melyhez az ügyfelek a szükséges tájé-
koztatás és dokumentáció megszerzése és az adók befi zetése céljából for-
dulhatnának.

Egy másik megvitatott téma a határokon átnyúló szolgáltatások korsze-
rűsítése volt a Martin Siecker (Munkavállalók csoportja, Hollandia) által 
jegyzett véleményben. Az EGSZB helyesli az egységes szolgáltatási piac javí-
tására – különösen az egyablakos ügyintézési pontok felállítása révén – irá-
nyuló európai bizottsági erőfeszítéseket. Az egyablakos ügyintézési pontok 
révén könnyebbé válik az egyes tagállamokban az adott országra jellemző 
sajátos információkhoz való hozzájutás, a szolgáltatóknak pedig lehetőségük 
nyílik az adminisztratív ügyintézés elektronikus úton történő végzésére.  ●

Kortalan design – Formatervezés az összes generáció számára
A mind a 27 uniós tagállamot képviselő 

formatervezők és szakirányú képzésben 
részt vevő diákok, valamint a külföldön 
élő európai formatervezők feladata az volt, 
hogy „a nemzedékek közötti szolidaritás a 
lakosság elöregedése idején” témájára ala-
pozzák tervüket, és a „kortalan tervezés” 
szempontjának megfelelő megoldásokkal 
előállva interaktív formatervezési folya-
mat (amelyben a végfelhasználók is részt 
vesznek) és/vagy együtt-tervezés (generá-
ciók közötti csapatépítés – együttműkö-
dés a fi atal és az idősebb formatervezők 
között) segítségével találjanak innovatív 
és lényegi megoldásokat.  

A pályázatok benyújtásának határideje 
2011. május 31. volt. Több mint 250 pályá-
zat érkezett be szerte Európából, és több 
mint 100 terméket nyújtottak be. Június 
elején 26 terméket választottak ki, és a 
végső döntést július 18-án hozták meg 
Brüsszelben.

A zsűriben helyet foglalt Anna Maria 
Darmanin (a testület elnöke), Anne-
Marie Sigmund, Marie Zvolská és Ale-
xander Graf von Schwerin EGSZB-tagok, 
a pályázat valamennyi témakörében elis-
mert külső szakértők társaságában.

A nyertesek: KeepCool – Vincent 
Gerkens (1. díj); ORTOgether – Francesco 
di Luzio (2. díj); Darning Pear – Mari 
Korgesaar (3. díj). 

A díjkiosztó ünnepségre és a 20 
legjobb prototípust, köztük a nyertes 

formatervezéseket bemutató kiállítás 
megnyitójára 2011. szeptember 
21-én kerül sor az EGSZB székhelyén 
(99 rue Belliard, Brüsszel) a Design 

Kulturális rendezvények az EGSZB-ben az 
EU lengyel elnöksége alatt
Az EU lengyel elnöksége alatt az EGSZB 
több kulturális rendezvényt is szervez, 
köztük kortárs lengyel művészeti és más 
témájú kiállításokat, lengyel irodalmi fel-
olvasásokat, valamint lengyel fi lmzenék 
bemutatását.

Néhány eseményre már a nyáron 
sor került: 2011. július 13-án „Paweł 
Kuczyński. Szatirikus rajzok” címmel 
nyílt kiállítás az EGSZB alelnökei, Anna 
Maria Darmanin és Jacek Krawczyk, 
valamint a lengyel nagykövetséget kép-
viselő Piotr Wojtczak jelenlétében. A 
megnyitót lengyel nemzeti est követte. 

2011. július 14-én Jacek Dehnel len-
gyel költő, író és műfordító vett részt az 
EGSZB idei irodalmiebéd-sorozatán. 
Andrzej Adamczyk lengyel EGSZB-tag 
mintegy 100 vendéget üdvözölhetett a 
felolvasáson.

2011. október 3. és 7. között a Kémia 
nemzetközi éve keretében megrende-

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság által 2009-ben létrehozott formater-
vezési díj célja, hogy világszerte felhívja 
a fi gyelmet a szociális és civil társadalmi 
kérdésekre. A nyertes tárgyat korlátozott 
számban gyártják majd le, és 2012-ben, az 
aktív időskor és a nemzedékek közötti szo-
lidaritás európai évében az EGSZB kom-
munikációs stratégiájának keretében fog-
ják osztogatni.

Az Európai Bizottság Vállalkozáspoliti-
kai és Ipari Főigazgatósága, a CUMULUS 
(Képző- és Iparművészeti és Médiatudo-
mányi Egyetemek és Főiskolák Nemzet-
közi Szövetsége) és az EIDD (Design for 
All Europe) egyesített erővel törekszik a 
nagyobb kommunikációs hatás elérésére, 
valamint arra, hogy minél nagyobb mér-
tékben megnyerjen európai intézménye-
ket és szervezeteket fenntartható forma-
tervezési és innovációs módszereknek.

Vladimíra Drbalová, 
EGSZB-tag

Vincent Farrugia, 
EGSZB-tag

Ulla Sirkeinen, 
EGSZB-tag

zendő „Kémia és kultúra” hete során 
Marie Sklodowska-Curie-ről szóló kiál-
lításnak ad majd otthont az EGSZB. 

Több lengyel és nemzetközi part-
nerrel együttműködve az EGSZB 
2011. október 25-én indítja útjára 
„Underground versek” című kampá-
nyát. Az EGSZB – az európai irodalmi 
kultúra interaktív megközelítésének 
részeként – hosszú távú kulturális prog-
ramjába kívánja illeszteni a „Válassz egy 
verset” című kezdeményezést.

Október 26-án a vendégek ízelí-
tőt kapnak a lengyel fi lmzene világá-
ból, mégpedig a Come’N’Listen rendez-
vénysorozat keretében, melyre ismét a 
VM2 épület La Brasserie helyiségében 
kerül sor.

Kiállítással tisztelgünk majd Czesław 
Miłosz lengyel költő, regényíró, műfor-
dító és irodalmi Nobel-díjas születésé-
nek 100. évfordulója előtt. Végezetül az 

September hivatalos program kere-
tében (www.designseptember.be). 
További információért kérjük, láto-
gasson el a következő oldalra: www.

design-competition.eesc.europa.
eu.  (sb) ●

„KeepCool” – az EGSZB Design Eleven 
pályázatának díjnyertes alkotása

EGSZB decemberben ad majd otthont 
a „Művészek Európáért” című fotó-
kiállításnak, melynek anyagát már lát-
hatták a júliusi plenáris ülés idején a 
Charlemagne épület kivetítőin. (sb) ●

További információ: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-polish-presidency

Irodalmi ebéd az EGSZB-nél Jacek Dehnel 
lengyel író-műfordítóval

sc.

d
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Nyomás alatt a KAP ambiciózus reformjai 

Új megállapodás a 
gazdálkodás és a környezet 
között a jövő építése 
érdekében

A közös agrárpolitikát nagy érdeklődés övezi. Először az EGK-ban, most pedig már 
az EU-ban a KAP jelentette és jelenti továbbra is az egyik olyan pillért, amelyre a 
közös Európa épül. Ennek továbbra is így kell maradnia.

A közös politika egy olyan megállapodás eredményeként jött létre, melyet az 
Unió régióival kötöttek az európai népek egészsége és az európai mezőgazdaság jövője 
érdekében.

Ugyan a gazdálkodók az európai mezőgazdaság kulcsszereplői, de a mezőgazda-
ság a társadalom egészében is fontos szerepet tölt be. A közös agrárpolitikának szám-
talan célja van, de ezek mindegyike igazából egy nagy célkitűzést szolgál: az Európai 
Unió versenyképes és fenntartható élelmiszer-ellátását és jövőbe mutató gazdálko-
dási rendszerek biztosítását.

A jelenlegi KAP még mindig teljes egészében a múltra fókuszáló politika. Ezért a 
versenyképesség érdekében nagyobb eltökéltséggel, jobban oda kell fi gyelni az intéz-
kedések és az eszközök reformjára: támogatások helyett inkább ösztönzőkben kel-
lene gondolkodni.

Csak így lesznek képesek a fi atalok kulcsszerepet játszani az innovációban, új 
lehetőségek után kutatva és a nyitott és szabályozott piacok erőivel megbirkózva. A 
mostani KAP-ban nem igazán van hely a fi atal vállalkozóknak. Nem a különböző 
támogatásokra gondolok, hanem magára a rendszerre: változtatnunk kell rajta, ha 
el akarjuk érni, hogy vállalkozók egy új generációja az európai gazdaságnak és tár-
sadalomnak ebben a csodálatos ágazatában: a vidéki életben és az élelmiszer-terme-
lésben próbálja megalapozni jövőjét.

Az Európai Bizottság jó javaslatot terjesztett elő a költségvetés megreformálására. 

Most az Európai Parlamenten a sor, hogy – az európai közérdek képviselőjeként 
– összehangolja egymással és kielégítse a teljes európai gazdaság rendkívül sokféle 
gazdasági és társadalmi elvárását.  Ez az Európai Parlament egészének a feladata: az 
ágazati bizottságok ideje lejárt. Az európai civil társadalom, melynek széles körű és 
egymással szorosan összefüggő érdekei nap mint nap szembesülnek a válságnak a 
mindennapokban jelentkező következményeivel az Unió különböző társadalmi réte-
geiben, fi gyelemmel kíséri az egész Európai Parlament és a többi uniós intézmény 
magatartását. A civil társadalom fi gyel és ítéletet mond.

Mario Campli 
a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció elnöke

A közös agrárpolitika (KAP) újra felül-
vizsgálat előtt áll. Az uniós jogszabályok-
ban ez 2014. januárban fog megjelenni. 
Az Európai Bizottság legutóbbi javasla-

tainak célja, hogy oly módon formálják 
át a politikát, hogy az képes legyen elébe 
menni a gazdasági, környezetvédelmi és 
területi kihívásoknak. 

Tekintve, hogy az ENSZ Élelmezés-
ügyi és Mezőgazdasági Szervezete szerint 
2050-re a világ népessége eléri a 9 mil-
liárd főt, a KAP-nak igen jelentős glo-
bális és regionális kérdésekre kell majd 
választ adnia. A népességnövekedés napi 
140 000 főnek felel meg. Dacian Cioloș 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos 
szerint az élelmiszer-kereslet 2030-ra 
50%-kal fog növekedni. A legégetőbb 
kérdések az éghajlatváltozás, a változó 
étkezési szokások, a természeti erőfor-
rások megőrzése és fenntartható hasz-
nálata, a kereskedelmi tárgyalások dohai 
fejlesztési fordulójának eredményei, vala-
mint az élelmezésbiztonság.

Az Európai Bizottság ezért olyan 
közös agrárpolitikát próbál kialakítani, 

amely ezeket a csillagászati számadato-
kat és bizonytalan eredményeket lehe-
tőségnek látja az európai mezőgazdaság 
számára. Ugyanakkor foglalkozni kíván 
azokkal a kérdésekkel is, amelyek veszé-
lyeztetik a közös agrárpolitikát Európá-
ban. Hatalmas feladatok ezek, és telje-
sítésük érdekében az Európai Bizottság 
fenntarthatóbb, hatékonyabb, kiegyensú-
lyozottabb, célzottabb és elszámoltatha-
tóbb KAP-ot szorgalmaz. Valóban alapos 
felülvizsgálatra van szükség valamennyi 
említett területen. De mit jelent ez ponto-
san, és hol érvényesül a politikai nyomás? 

A KAP két pillérrel rendelkezik. Az 
egyik azokra a pénzösszegekre vonat-
kozik, amelyeket közvetlenül fizetnek 
ki olyan gazdálkodók részére, akik ele-
get tesznek az uniós jogszabályokban 

MM ii C li

A gazdák támogatása
legi kifi zetési stratégiák még mindig nem 
méltányosak. „Németországban a gaz-
dáknak csupán 1,6%-a kap évente több 
mint 100 000 eurót közvetlen kifi zetés-
ként, együttesen az összes kifi zetés 30%-át 
nyerve ezzel el. Másrészt viszont 50%-uk 
kevesebb mint évi 5000 euróban része-
sül. A gazdák e többsége együttesen az 
összes kifi zetésnek csak 5%-át éri el. Igaz-
ságos ez?

A fenti intézkedéseket támogatja az 
EGSZB, amely véleményében megállapí-
totta, hogy az aktív gazdálkodásnak lehe-
tővé kellene tennie „társadalmilag hasz-
nos közjavak és közszolgáltatások létre-
hozását”. E szolgáltatások körébe tar-
tozhatna a környezetvédelem, az élel-
miszerbiztonság és a fogyasztóvédelem 
is. A kifi zetések előfeltétele tehát e szé-
les körű, nem kereskedelmi jellegű krité-
riumoknak való megfelelés kellene hogy 
legyen. És pontosan ez az Európai Bizott-
ság szándéka.

„A pénzt a minőségi élelmiszereket 
előállító és a közhasznot nyújtó – például 
a biodiverzitás megőrzéséhez hozzájáruló 
– fenntartható gazdálkodásra kellene for-
dítani” – fejti ki Lutz Ribbe. 

1992-ig a közvetlen kifi zetések kizáró-
lag ártámogatás formáját öltötték, ekkor 
azonban csökkentették őket. Ez a KAP 
2003-as reformjáig így maradt, amikor 
is a közvetlen kifi zetéseket függetlenítet-
ték az élelmiszer-termeléstől. Az európai 
mezőgazdasági támogatások több mint 
90%-a függetlenített a termeléstől. Mára 
ismét napirendre került a közvetlen kifi -
zetések rendszere és annak indokoltsága. 

Amennyiben az Európai Bizottság 
keresztülviszi javaslatait, akkor végre 
valóra válhat az EGSZB által elképzelt 
fenntarthatóbb európai mezőgazdasági 
modell. ●

Több milliárd eurónyi európai adóbe-
vételt gazdálkodóknak nyújtott jövede-
lemtámogatásként használnak fel. A köz-
vetlen kifi zetésekként ismert támogatá-
sok az évtizedek során számos vitát vál-
tottak ki. Az Európai Bizottság szerint az 
EU nyújtja a gazdák jövedelmének átla-
gosan 40%-át.

Az Európai Számvevőszék feltárta, 
hogy a KAP kedvezményezettjei között 
„vasúttársaságok, lovas-, golf- és egyéb 
szabadidőklubok, állattenyésztő egye-
sületek és önkormányzatok” is voltak. A 
közpénz-felhasználási csalások és a meg-
élhetésükért küzdő gazdák számára lét-
fontosságú anyagi támogatások más csa-
tornákba való terelése súlyosan aláásta a 
KAP hitelességét.

Az Európai Bizottság azt javasolja, 
hogy a közvetlen kifizetéseket kössék 
ezentúl a fenntartható és környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlatokhoz. „A közvet-
len kifi zetések csak akkor lehetnek hite-
lesek, ha igazságosan oszlanak el a tag-
államok, régiók, gazdálkodási formák és 
gazdálkodókategóriák között. Ez azon-

ban nem jelenti azt, hogy a kifi zetéseknek 
egész Európában azonos arányban kell 
történniük – magyarázza Dacian Cioloș 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, 
hozzátéve, hogy a politikának az aktív 
gazdálkodókra kellene összpontosítania. 

Az EGSZB ugyanakkor rámutat, hogy 
az európai bizottsági közleményben emlí-
tett aktív gazdálkodás fogalmát még kielé-
gítően meg kell határozni. 

A közvetlen kifi zetések mindazonáltal 
továbbra is a KAP egyik sarokkövét képe-
zik majd. De az ilyen támogatások eseté-
ben kötelezően alkalmazandó, új kritéri-
umok azt is jelentik majd, hogy csak azo-
kat az európai gazdákat jutalmazzák, akik 
például elősegítik a biológiai sokféleséget, 
vagy mérséklik a szén-dioxid-kibocsátást. 

„Mi indokolja a közvetlen kifi zetése-
ket a jövőben?” – kérdezi Lutz Ribbe, a 
KAP 2013 utáni jövőjéről szóló EGSZB-
vélemény előadója. „Zöldebbé kell ten-
nünk az ilyen támogatásokat a termé-
szetbarát gazdálkodási gyakorlatok ösz-
tönzésére” – véli, hozzátéve, hogy a jelen-

meghatározott bizonyos feltételeknek. 
A másik pillér a tagállamok és a vidék-
fejlesztési alapok által történő társfi nan-
szírozás, például a biodiverzitás támo-
gatása és a termőterületek környezetvé-
delme terén. Itt a pénzt nem közvetlenül 
a gazdálkodók kapják. 

Egyes nagy tagállamok azonban 
jelentős nyomást gyakorolnak Brüsz-
szelre annak érdekében, hogy csökkentse 
a második pillér költségvetését, és más 
költségvetési tételekhez, például a kuta-
táshoz csoportosítsa át annak eszközeit. 
Az EU költségvetésében már jelentősen 
csökkentek a KAP-ra fordított kiadások. 
1985-ben még csaknem 75%-ot tettek ki, 
a tervek szerint 2013-ra ez 39,3%-ra csök-
ken. Dacian Cioloșnak még így is eny-
hítenie kell ezt a politikai nyomást, ezt 

pedig oly módon teszi, hogy a második 
pillér környezetbarátabbá és fenntartha-
tóbbá tételét népszerűsíti. 

A KAP-ra jelentős hatással volt a sza-
bad piacra összpontosító politika, ame-
lyet az EGSZB több alkalommal is meg-
kérdőjelezett. Az EGSZB ehelyett olyan 
európai agrármodellt szeretne látni, 
amely a multifunkcionalitás és a hosszú 
távú fenntarthatóság elveit követi. 

A KAP elsődleges feladata, amint az 
EGSZB A KAP jövője című véleményé-
ben írja, az, hogy „felértékelje a gazdálko-
dók szerepét, akik napi használatra szánt 
élelmiszereket és – egyre fokozódó mér-
tékben – zöld és fenntartható energiát 
termelnek”. Ehhez pedig szilárd alapo-
kon nyugvó második pillér szükséges. ●
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A föld beszennyezése

A túlzottan intenzív vagy agráripari föld-
használat Európa számos régiójában fele-
lőssé tehető a biológiai sokféleség hanyat-
lásáért. Az ipari célú gazdálkodás felgyor-
sítja a biológiai sokféleség csökkenését – a 
megnövekedett túltrágyázás és vegyszer-
használat következtében, melyek káros 
következményekkel járnak a környezetre 
nézve.

A mezőgazdasági termelés intenzí-
vebbé válása Európában számos negatív 
hatást von maga után. A gazdák természe-
tesen a maximális hozamot szeretnék elérni 
termesztett kultúráikból, ezért rendkívül 
nagykiterjedésű földterületeken csak egy 
fajta növényt termesztenek. Ez a monokul-
túra néven ismert gyakorlat sebezhetőbbé 
teszi a földet a kórokozókkal szemben, ami 
miatt a gazdák műtrágyát használnak a föld 
termőképességének növelése érdekében. A 
szabványosított gyomirtó és növényvédő 
szerek (agrokémiai termékek) alkalmazása 
azonban végső soron negatív hatással van 
a földterületekre. Emellett a lebomló vegy-
szerek szennyezik a talajvízkészleteket, ami 
károsan hat a növényi és az állati életre.

A mezőgazdasági termelés 1970-es 
években végbement intenzívebbé válása 
Európában jelentősen csökkentette a ter-
mőterületek biológiai sokféleségét. Ezt a 
tényt a gazdaságokban élő madárpopu-
lációkról készült tanulmányok egész sora 
támasztja alá: az elmúlt 40 évben fokoza-
tossá és állandóvá vált ezeknek a fajoknak 
a visszaszorulása. Ez annál is inkább fontos, 
mivel az európai mezőgazdasági területek 
az EU területének mintegy felét teszik ki, 
számos növény- és állatfajnak adva otthont.

Az Unióban történt néhány újabb fej-
lemény azonban segített a KAP „zöldebbé 
tételében”, a vita középpontjába állítva a 
biológiai sokféleséget.  „Ha a gazdák töb-
bet keresnének vagy kiegészítő támoga-
tást kapnának a biológiai sokféleség meg-
őrzésére, vagy ha a biológiai sokféleség 
bizonyos szinten való megőrzése előfel-
tétele lenne a KAP-fi nanszírozás elnyeré-
sének, az minden bizonnyal hozzájárulna 
a biodiverzitás megőrzéséhez” – hang-
súlyozza Stanka Becheva, a Föld Barátai 
Európa elnevezésű szervezet élelmezéssel 
és mezőgazdasággal foglalkozó aktivistája.

Stanka Becheva hozzáteszi, hogy a bio-
lógiai sokféleség védelme érdekében a 
gazdaságok 10%-át biológiai sokféleséget 
védelmező területté kellene átalakítani, és 
a monokultúrák elkerülése céljából szük-
séges lenne, hogy a gazdaságok ne szentel-
jék területüknek több mint 50%-át csupán 
egyetlen kultúra termesztésének. A vetés-
forgó és az állati takarmányként haszno-
sítható kultúrák termesztése emellett csök-
kenteni fogja Európa importfüggőségét. 
Stanka Becheva végezetül megjegyzi, hogy 
az Európai Bizottság fokozatosan a terme-
lők számára közvetlenül fi zetett támoga-
tások előfeltételévé teszi a biológiai sokfé-
leség védelmét. 

A Mezőgazdasági Tanács és az Euró-
pai Parlament is támogatja ezt az intézke-
dést. Most pedig minden szem az Európai 
Bizottságra szegeződik, mely még az idén 
ismerteti a KAP-pal kapcsolatos javaslatait. 
Ezekben várhatóan szerepet kap a bioló-
giai sokféleség védelme, valamint egy sor 
további környezetvédelmi intézkedés. ●

Veszélyben a mezőgazdaság jövője

nyolországi Castilla-La Mancha régió-
ban, amely borairól nevezetes. Narro úr 
attól tart, hogy e csökkenés következté-
ben a vidéki népesség a városi területekre 
vándorol, és az így elhagyott óriási föld-
területek kikerülnek a mezőgazdasági 
művelésből. Elegendő termelő hiányá-
ban Európa vagy arra kényszerülne, hogy 
intenzívebbé tegye a nagyüzemi ipari ter-
melést, vagy arra, hogy nagyobb mérték-
ben függővé váljon az importtól.

A szakpolitikákért felelős brüsz-
szeli döntéshozók szintén gondterhel-
tek. Dacian Cioloș mezőgazdasági biz-
tos kiemelt fontosságú kérdésként kezeli 
a fi atal termelők ügyét. Azt szeretné, ha 
a KAP első pillérébe kerülnének, hogy 
így közvetlen fi nanszírozáshoz jussanak. 
Az ötletet széles körben támogatják. Az 
olyan korábbi kezdeményezéseknek a 
mérlege azonban, amilyenek a Vidék-
fejlesztési Alap 2008-as projektjei, ame-
lyek révén növelni kívánták a fi atal gaz-
dák részére juttatott beruházási támoga-
tást, vegyes volt. Úgy volt, hogy a fi atal 

gazdák 70 000 eurót kapnak, ám sokuk-
hoz nem jutott el ez a támogatás.

„Vegyes érzelmekkel viseltetünk a 
Vidékfejlesztési Alap iránt” – jelenti ki 
Joris Baecke, a Fiatal Gazdák Európai 
Tanácsának elnöke.  „Természetesen 
mindig örvendetes, ha a fiatal gazdák 
nagyobb támogatást kapnak, csakhogy 
a fi nanszírozás szabályai szerint a támo-
gatás összegének a felét a tagállamoknak 
kell folyósítaniuk. A jelenlegi pénzügyi 
válság miatt számos tagállamban nem áll 
rendelkezésre ez a fi nanszírozás.” 

Joris Baecke 1994 óta részmunkaidő-
ben dolgozik családja délnyugat-hollan-
diai növénytermesztő gazdaságában, 
amelynek társtulajdonosa 33 éves. Azt 
reméli, hogy a fi atal gazdák részére folyó-
sítandó közvetlen fi nanszírozás legalább 
80%-a a KAP első pillérébe kerül. Szer-
vezete azt is szorgalmazza, hogy mező-
gazdasági tevékenységük első öt évében 
a fi atal gazdák garantált jövedelmet kap-
janak. 

A pénzügyi és intézményi támogatá-
son túllépve, mind Pedro Narro, mind 
Jorge Baecke célszerűnek tartana egy 
mezőgazdasági Erasmus-programot, 
amely több embert vonzhatna az ága-
zatba. Ha a diákok olyan oktatási környe-
zetben sajátítanák el a szakmát, amelyben 
gyakorlati tapasztalatokhoz is jutnak, új 
technikákkal és a legújabb technológiák-
kal is megismerkedhetnének. „Az új élel-
mezési kihívások kezelésére hivatott új 
technológiák és az innováció alkalmazá-
sára a fi atal gazdák a legalkalmasabbak” 
– állapítja meg Pedro Narro.

A forrásokhoz való hozzájutás, a tőke-
szerzés, valamint az általános oktatási és 
intézményi támogatás helyzete megany-
nyi akadály, amely a fi atal gazdák útjában 
áll. Ezeket az akadályokat le kell küzdeni, 
ha biztosítani kívánjuk e szakma jövő-
jét, amelyben jelenleg minden harmadik 
gazda már elmúlt 65 éves. ●

Falusi turizmus: egy kis friss levegő

Az élesedő versenyben az európai gazdák 
számára egyre nagyobb nehézséget jelent a 
túlélés és az alkalmazkodás. Ha ehhez még 
hozzávesszük az olcsó külföldi konkuren-
ciát, valamint az uniós és állami támoga-
tások csökkenését, még borúsabbá válik 
a kép. Ez az oka annak, hogy sok gazdál-
kodó más tevékenységekkel is foglalkozni 
kezdett, s így számos európai országban a 
falusi turizmus terjedését fi gyelhetjük meg.

Az Európai Unióban a közeljövőben 
valószínűleg már nem lesz elegendő ter-
melő, ami veszélybe sodorhatja az euró-
pai mezőgazdaságot. Az uniós gazdák-
nak csak 6%-a fi atalabb 35 évesnél, ezzel 
szemben a gazdák csaknem fele legalább 
55 éves. Az előttünk álló tíz évben majd-
nem 5 millió termelő vonul nyugalomba. 
Ahhoz, hogy több fi atal válassza ezt a fog-
lalkozást, több pénzügyi ösztönzőre és 
erőteljesebb intézményi támogatásra van 
szükség.

„Termelőinknek senki nem lép a 
helyére. Nagyon téved az, aki azt hiszi, 
hogy más országokból, amilyen Brazí-
lia, Argentína vagy Kína, pótolni lehet 
őket. Alaposan át kell gondolni, milyen 
következményekkel jár a termelők szá-
mának erőteljes csökkenése” – figyel-
meztet Pedro Narro, az EGSZB tagja és 
A fi atal gazdák jövője című saját kezde-
ményezésű vélemény előadója. 

Pedro Narro családja nemzedékek 
óta szőlőtermesztéssel foglalkozik a spa-

Pedro Narro családja a Castilla-La Mancha-i szőlőben

Az angliai Common Barn Farm falusi turistaszállás

Az Európai Bizottság adatai szerint ma 
az uniós gazdák több mint egyharmadá-
nak (36,4%-ának) van szüksége valami-
lyen melléktevékenységre ahhoz, hogy fel-
javítsa jövedelmét. E tevékenységek között 
előkelő helyen áll a turizmus, különösen 
ott, ahol vonzó a természeti környezet, 
például a hegyi régiókban, ahol állatokat 
legeltetnek. A gazdák egyre jobban ráhan-
golódnak a turisták igényeire, és most már 

nemcsak szállást és ellátást kínálnak nekik, 
hanem szabadidős tevékenységeket is. Jó 
lehetőséget nyújtanak tehát a családi vaká-
ciókhoz, ahol a szülők és a gyerekek egy-
aránt élvezhetik az állatok közelségét, a ter-
mészetet és a friss levegőt.

Az Európai Bizottság „A KAP jövője 
2020-ig” tárgyú közleményében meg-
jegyzi, hogy a mezőgazdaság olyan szem-
pontból is fontos szerepet játszik, hogy 
gazdasági tevékenységeket vonz és gene-
rál, a turizmus pedig Európa néhány terü-
letén a vidéki gazdaság szerves része. 

A falusi turizmus a gazdák számára egy 
piaci rést is megnyit, hiszen a gazdaságok-
ból származó, helyben előállított regioná-
lis specialitások nemigen találhatók meg a 
helyi szupermarketek polcain. Ez még elő-
nyösebbé teszi a falusi vakációkat, amelyek 
egyre több európait vonzanak.

A legfrissebb statisztikák szerint Ang-
liában már a gazdaságok fele folytat a 
mezőgazdaság mellett más tevékenysé-
get is. Ezek a tevékenységek, amelyek 
közé a falusi turizmus is sorolható, a 
gazdaságok teljes bevételének átlagosan 
15%-át adják. 

Számos oka van annak, hogy a gazdák 
megpróbálnak több lábon állni. Ilyen pél-
dául az, hogy az ágazatnak az utóbbi évek-

ben igen nehéz feltételek között kellett 
működnie. „Ha hat évvel ezelőtt, amikor 
a gazdálkodási körülmények nagyot rom-
lottak, nem bővítettük volna a tevékeny-
ségi körünket, akkor már nem lennénk itt” 
– ismeri el Rona Cooper, a Cheshire gróf-
ságbeli Peak Districtben lévő „Common 
Barn” farm tulajdonosa. 

Az, hogy további jövedelemhez jutot-
tunk, „ösztönözte és értékesebbé tette a 
mezőgazdasági tevékenységünket” – teszi 
hozzá. A falusi turizmus azonban későn 
jutott el az Egyesült Királyságba, és azt 
lehet mondani, hogy az elmúlt évek során 
viszonylag stagnált. A „több lábon álló” 
gazdaságok aránya – ha az épület-bérbe-
adást nem számítjuk külön tevékenység-
nek – az elmúlt öt év alatt nem sokat vál-
tozott.

Az egyik nehézséget, amellyel Rona 
Coopernek meg kell küzdenie, a jogsza-
bályok jelentik: a túlburjánzó adminiszt-
ráció csak korlátozott mértékig teszi lehe-
tővé a tevékenységek diverzifi kálását, ami 
általános probléma Európában. „Sokszor 
meggyűlik a bajunk a számtalan jogsza-
bállyal. A Peak District Nemzeti Park terü-
letén belül működünk, s ez rengeteg admi-
nisztrációs többletteherrel jár, amitől szí-
vesen megszabadulnánk” – fejti ki. 

Bár az idegenforgalom értékes hozzájá-
rulást jelenthet a jövedelméhez, ő továbbra 
is a mezőgazdaságot tartja elsődlegesnek. 
„A gazdáknak továbbra is mezőgazdasági 
termeléssel kell foglalkozniuk” – összegzi 
véleményét. ●
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A pénzügyi válság következményei Hátrányosan érinti az 
import az uniós gazdákat

Az Európai Unió mezőgazdasági terme-
lőinek meg kell küzdeniük azért, hogy 
ne romoljon versenyhelyzetük a globális 
piacon, ahol a vásárlói döntéseket gyak-
ran az árak határozzák meg, az Unión 
kívüli országoknak pedig nem kell ugyan-
azokat a magas szintű előírásokat betar-
taniuk. Az Argentínából, Brazíliából, az 
Egyesült Államokból, Kínából és más erős 
konkurenciát jelentő exportőröktől szár-
mazó mezőgazdasági termékek politikai 
feszültségeket keltenek, olyannyira, hogy 
a gazdák Európa-szerte tiltakozásokba is 
kezdtek. 

A KAP 2013-as reformjáról szóló 
EGSZB-vélemény kijelenti, hogy az Euró-
pába behozott termékekre is ugyanazok-
nak a követelményeknek kell vonatkoz-
niuk, mint az Európában előállítottakra. 
Nálunk meg kell felelni a megfelelő higi-
éniai, állatjóléti és környezetvédelmi elő-
írásoknak, ám a harmadik országok gaz-
dáinak nem feltétlenül kötelező betartani 
ilyen normákat. Ebből eredően az import-
termények ára alacsonyabb, mint az euró-
paiaké. A latin-amerikai országokban pél-
dául a gabonatermesztés költsége tonnán-
ként kevesebb mint 80 euró, az EU-ban 
viszont tonnánként 120 euró.

Brazília és Argentína egyaránt jelentős 
mennyiségben exportál mezőgazdasági ter-
mékeket az EU-ba; 2007 óta e két ország és 
az Egyesült Államok a ranglista első három 
helyét foglalja el. Az EU 2010-ben 78 milli-
árd euró értékben importált mezőgazdasági 
termékeket. Csak a zöldség- és gyümölcs-
behozatal értéke meghaladta a 20 milliárd 
eurót a tavalyi évben.

Az Európai Bizottság a WTO elképze-
lésének megfelelően elkötelezte magát a 
kétoldalú kereskedelem liberalizálása mel-
lett. Az uniós gazdák azonban tiltakoznak 
az olyan kétoldalú megállapodások ellen, 
mint például az EU és Latin-Amerika 
(Mercosur) között megkötött megállapo-
dás. A Mercosur legnagyobb mezőgazda-
sági exportpiaca az EU; 2009-ben az Unió 
összes mezőgazdasági importjának mint-
egy 20%-a Mercosur-országokból szárma-
zott. A Copa-Cogeca nevű uniós mezőgaz-
dasági gyűjtőszervezet szerint a marhahús Birkanyírás Csehországban

Európa mezőgazdaságát továbbra is 
sújtja a súlyos károkat okozó pénzügyi 
válság. A válság az élelmiszerlánc egé-
szét érinti a termeléstől a feldolgozá-
son át a szállításig és az értékesítésig. A 
mezőgazdasági ágazat azonban a vesz-
teségek ellenére is meglepően rugalmas 
maradt. 

„Az EGSZB-ben folytatott megbe-
széléseink során kiderült, hogy az euró-
pai pénzügyi válság keményen sújtotta a 
mezőgazdasági szektort, még ha nem is 
olyan jelentősen, mint a többi gazdasági 
ágazatot. A mezőgazdasági termelők-
nek bele kellett törődniük, hogy drasz-
tikusan csökkentsék a termelői árakat 
számos kulcsfontosságú mezőgazdasági 
termék esetében. Azóta javult a hely-

zottal, ahol átlagosan legalább egy étte-
rem, bár vagy kávézó jut 157 lakosra 
– ez ugyanannyi, mint Olaszország-
ban, és több mint a többi tagállamban. 

Egyre több európai jár étterembe, 
bár ez a tendencia hirtelen megtor-
pant, amikor 2008 és 2009 között a 
háztartások 5,4%-kal kevesebbet köl-
töttek étkeztetési szolgáltatásokra, míg 
az élelmiszerekre és italokra fordított 
összkiadások csak 2,4%-kal csökken-
tek. Amikor vásárlóerejük csökken, 
az emberek inkább otthon maradnak 
ahelyett, hogy étterembe mennének. 
A pénzügyi válság e közvetlen hatása 
dominóhatást fejt ki a munkahelyekre. 
Az élelmiszer-ágazatban tehát a mun-
kahelyek biztonsága terén egyes tag-
államokban kényesebb az egyensúly, 
mint másokban. 

Ez persze csak egy példa. A gazda-
ságokban dolgozó embereket szintén 
közvetlenül érintik olyan makrogazda-
sági fejlemények, amelyeket nem tud-
nak befolyásolni. Az üzemanyag- és 
élelmiszerárak például növelik a ter-
melési költségeket. A termelői jöve-
delmek 2009-ben 40%-kal csökkentek. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a 
vidéki területeken dolgozók mezőgaz-
dasági bevételei felére csökkentek. 

„A KAP 2014–2020 közötti alaku-
lása jelentős mértékben függ majd az 
elérhető uniós alapok jövőjétől” – hang-
súlyozta Adalbert Kienle. Hozzátette, 
hogy a kifi zetések bármely csökkentése 
ahhoz vezethet, hogy a termelők elve-
szítik munkájukat és megélhetésüket. 
„Ha ezeket a kifizetéseket csökkent-
jük és további bürokrácianövelő köve-
telményektől tesszük függővé, az nyil-
vánvalóan kedvezőtlen hatást gyakorol 
a munkahelyekre a mezőgazdasági ága-
zatban.” ●

zet” – mondta Adalbert Kienle EGSZB-
tag, aki a német mezőgazdasági terme-
lők szövetségének főtitkár-helyettese is. 

Az Eurostat adatai szerint 2008-ban 
az élelmiszerlánc egészében csaknem 48 
millió munkavállalót foglalkoztattak. 
Jelenleg az EU-ban minden hat mun-
kahely közül egy a mezőgazdasági ter-
meléshez kapcsolódik. Az ilyen mun-
kahelyek Európa-szerte különböző ága-
zatokban összpontosulnak. Például az 
EU-ban 2008-ban az Egyesült Király-
ság rendelkezett a legtöbb munkaerővel 
az élelmiszer- és ital-kiskereskedelem, 
valamint az élelmiszer-ipari szolgáltatá-
sok terén. Az élelmiszer- és ital-nagyke-
reskedelem ágazatában pedig Spanyol-
ország rendelkezett a legtöbb alkalma-

importjának közel 86%-a, a csirkehúsénak 
pedig 70%-a latin-amerikai eredetű. 

Az uniós gazdák azért támadják a meg-
állapodást, mert azt állítják, hogy az olyan 
országok, mint Brazília, túlzottan megha-
ladják a jelenlegi vámkontingensek mérté-
két. A Mercosur-térség most a piac további 
liberalizálását szeretné elérni, és a vámmen-
tes kvóták emelését kéri. A problémát tetézi 
az, hogy a Mercosur-országok nem ugyan-
azokat a nyomonkövethetőségi normákat 
követik, mint az EU. 

„Ha az európai gazdák az EU-ban 
ugyanazokat a követelményeket tartanák 
be, mint a brazil marhatenyésztők, akkor 
pert akasztanának a nyakukba” – nyilat-
kozta az EGSZB-infónak Pekka Pesonen, a 
Copa-Cogeca főtitkára, hozzátéve, hogy az 
uniós gazdák elfogadhatatlannak tartják az 
eff ajta kettős szabványokat. 

Az ilyen megállapodások heves tiltako-
zásokat idéztek elő. 2009-ben az újságok 
címlapján lehetett látni, ahogy spanyol 
gazdák marokkói paradicsomot szállító 
teherautókat borítanak fel. Azzal vádolták 
Marokkót, hogy potom áron kínált para-
dicsommal árasztja el az uniós piacot – a 
paradicsom Spanyolország összes zöld-
ség- és gyümölcstermesztésének körülbe-
lül 23%-át teszi ki. 

Tavaly azután az EU és Marokkó közötti 
kereskedelemliberalizációs megállapodás 
jelentősen magasabb importkvótákat veze-
tett be a paradicsomra, a cukkinire, az ubor-
kára, a fokhagymára, a mandarinra és az 
eperre. Az amúgy is gondokkal küzdő ága-
zatban ezek a liberalizációs megállapodások 
tovább nehezíthetik az uniós gazdák dolgát. 
Az Európai Unió forgalma ebben az ága-
zatban 2009-ben így is 7,7%-kal csökkent. 

Az élelmiszerekre vonatkozó magas 
szintű normák fenntartása gyakran nehezen 
egyeztethető össze a globális piaci verseny-
képesség megőrzésével. A kereskedelem-
liberalizálási megállapodások közvetlenül 
kihatnak az uniós gazdákra, ám talán épp 
ilyen fontos, hogy a fogyasztókra is, akik 
olcsóbb, de valószínűleg rosszabb minőségű 
terméket vásárolnak és fogyasztanak el. ●

Az új tagállamok egyenlőséget követelnek

Az Unióhoz 2004-ben és 2007-ben 
csatlakozott tagállamok mezőgazda-
sági termelői hektáronként jóval keve-
sebb közvetlen támogatásban részesül-
tek, mint a 15 régi tagállamban aktív 
gazdák. A bírálat nem is váratott sokat 
magára, ami a 2013 utáni KAP közvet-
len kifi zetéseire vonatkozó szabályok 
felülvizsgálatára sarkallta az Európai 
Bizottságot.

A 2003-as KAP-reform „függetlení-
tette” a közvetlen kifi zetéseket – azaz a 
támogatások ettől kezdve nem a terme-

léstől függtek. Ehelyett vagy azt vették 
alapul, hogy egy adott gazdaság koráb-
ban mennyi KAP-támogatást kapott 
(történeti modell), vagy a tagállamok 
oszthatták el egyenlő arányban a támo-
gatásokat egy adott régió gazdái között 
(regionális modell).

Az új tagállamok nehéz döntés 
előtt álltak: a két modell közül kellett 
választaniuk. Ezek azonban módosí-
tásra szorultak, mivel a korábbi támo-
gatási szintekről nem álltak rendelke-
zésre adatok – lévén, hogy az új tag-

államokban korábban nem is léteztek 
ezek a támogatások. A történeti modell 
további problémák forrása lett, mivel az 
egyes tagállamok más és más kiindulási 
időszakot választottak, ami eltéréseket 
eredményezett a közvetlen kifi zetések 
összegében. „A 12 új tagállam agrártá-
mogatásai olyan referenciaidőszakokra 
alapultak, amelyek kedvezőtlenek vol-
tak a számukra” – fejtette ki Ludvík 
Jírovec cseh EGSZB-tag, a cseh agrár-
kamara felügyelőbizottságának elnöke. 
2013-ig nem kapják meg a közvetlen 
kifizetések 100%-át, ekkor harmoni-
zálják a kifi zetéseket a 15 régi tagálla-
méival.

Az eltérés mértéke is szembe-
tűnő. Annak ellenére, hogy az új tag-
államok adják az Unió termőterületei-
nek 29%-át, a közvetlen támogatások-
nak csak a 10%-át kapják meg – mondta 
Ludvík Jírovec. Ráadásul a 12 új tag-
államban általában is kisebb összeg 
jár hektáronként, mint a régi 15 tagál-
lamban. Ez ahhoz vezetett, hogy az új 
tagállamokbeli gazdák „másodosztályú-
nak” számítanak.

Lehetséges megoldásként szóba 
került az átalány-kifi zetés, azaz hogy 
minden tagállam egyforma átalány-
összeget kapjon. Az uniós gazdák előtt 
álló különféle gazdasági, szociális és 
környezeti kihívások miatt azonban 
ezt is sokan bírálták.

A lengyel elnökség sem hagyta szó 
nélkül a témát. Egyik prioritásaként azt 
nevezte meg, hogy „megtalálja a köz-
vetlen kifi zetések objektív, nem pedig 
történelmi kritériumokra alapuló új 
rendszeréről való megállapodás alap-
ját”. Lengyelország álláspontja tehát 
elég egyértelmű: a status quo nem tart-
ható fenn. 

Jírovec meggyőződése, hogy a KAP 
jövőjének kulcsa – legalábbis Csehor-

szág szempontjából – az, hogy a nagy-
üzemeknek kifi zetett közvetlen támoga-
tásoknak ne szabjanak felső határt, és ne 
akarják „kizöldíteni” a KAP-ot, mert ez 
éppen ellentétes annak eredeti céljával: 
a lakosság élelmezésének biztosításával.

A KAP-reform kimenetele tehát 
továbbra is rejtély. A tárgyalások ez év 
folyamán később kezdődnek meg. ●
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Az éghajlatváltozás táplálása Rossz zsebbe vándorolnak 
a pénzek

dók által 2000 és 2002 között elnyert támoga-
tások átlagos értékén alapul. Ezt „történelmi 
referencia-időszaknak” is nevezik. Az ugyan-
azon a területen gazdálkodók nagyon eltérő 
mértékű támogatást kapnak, csupán annak 
alapján, hogy 2000 és 2002 között különböző 
döntéseket hoztak. Ez nem csupán az egyen-
lőtlen bánásmód kérdését veti fel, hanem a 
KAP hatékonyságát is csökkenti – jelenti ki 
Franco Chiriaco.

Franco Chiriaco álláspontját támogatja 
Dacian Cioloș, mezőgazdaságért és vidékfej-
lesztésért felelős biztos is, aki fel kíván hagyni 
azzal a gyakorlattal, hogy a történelmi refe-
rencia-időszakot vegyék a támogatások oda-
ítélési kritériumának. Az Európai Bizottság 
ehelyett a közvetlen kifi zetések olyan rend-
szerét ajánlja, amely megfelelő ösztönzőket 
teremt az aktív gazdálkodók számára ahhoz, 
hogy a természeti erőforrásokat megőrző ter-
melési módszereket alkalmazzanak. Egy ilyen 
rendszernek azoknak a gazdasági és termé-
szeti feltételeknek a rendkívüli változatossá-
gához is alkalmazkodnia kellene, amelyekkel 
a gazdálkodók Európa-szerte szemben talál-
ják magukat. 

Dacian Cioloș a KAP-kifizetések felső 
határának a bevezetésén is fáradozik. Több 
mint 1000 mezőgazdasági termelő min-
den évben 1 millió eurónál több támoga-
tást kap. A KAP támogatását élvező nagy-
vállalatok méretgazdaságossági okok alapján 
egyértelmű versenyelőnyt élveznek – magya-
rázza Franco Chiriaco. A támogatásbeli elté-
rések további terhet rónak a kisebb gazda-
ságokra, amelyek már amúgy is küzdenek 
azért, hogy a globális piacon versenyképe-
sek maradjanak. 

Az Európai Bizottság és az EGSZB reméli, 
hogy a közvetlen kifi zetési rendszer létreho-
zása, amely a támogatásokat célirányosabban 
osztja el, a KAP-ot fenntarthatóbbá és sokkal 
igazságosabbá teszi. ●

A különböző európai mezőgazdasági 
ágazatok az EU üvegházhatásúgáz-
kibocsátásainak mintegy 10%-áért fele-
lősek. Ennek kétharmada a szarvas-
marha-tenyésztési és tejtermelési ága-
zatból ered. Azonban a mezőgazdaság 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának 
a csökkentéséhez nem elegendő a KAP 
környezetbarátabbá tétele: ahhoz élel-
miszer-fogyasztási szokásaink gyökeres 
megváltoztatása is szükséges. 

 „Ha nem foglalkozunk a fogyasz-
tás kérdésével, sosem fogjuk hatásosan 
kezelni az éghajlatváltozás okait” – hang-
súlyozza Marco Contiero, a Greenpeace 
Europe géntechnológiáért és fenntart-
ható mezőgazdaságért felelős szakpoli-
tikai tanácsadója. „Az EU kétszer annyi 
állati fehérjét fogyaszt, mint a világ 
többi része, az Egyesült Államokat is 
beleértve” – jelenti ki, hozzátéve, hogy 
az uniós tagállamok, például Hollan-
dia, továbbra is az intenzív állattenyész-
tés mellett száll síkra. A legfőbb állatife-

hagyományosan csupán egyféle ter-
ményt termesztenek.

A dinitrogén-oxid (N2O) a szén-
dioxidnál 310-szer nagyobb mértékben 
üvegházhatású gáz. Az Európai Bizott-
ság Agrárkutatási Állandó Bizottságá-
nak jelentése szerint a mezőgazdaságból 
származó dinitrogén-oxid-kibocsátások 
2030-ra világszinten 35–60%-kal emel-
kedhetnek. A vetésforgó-technikák mér-
séklik a dinitrogén-oxid-kibocsátást. A 
jelentés megállapítja továbbá, hogy a 
mezőgazdaság ugyanakkor a leginkább 
éghajlatérzékeny gazdasági ág, ezért az 
éghajlatváltozás számottevően befolyá-
solja az élelmiszer-termelést. A hőmér-
séklet változásához hozzá kell igazíta-
nunk azt, hogy mit termelünk az egyes 
régiókban.

A gazdaságok átlagos mérete az 
EU-ban 10–12 hektár, ami kb. egyszá-
zada az USA-belieknek. Az Európai 
Bizottságnak a KAP-reformról szóló 
közleménye a mezőgazdasági politika 
környezetbarátabbá tétele érdekében 
olyan „zöld” intézkedéseket vizsgál, mint 
a vetésforgó alkalmazása, az ökológiai 
célú területpihentetés, vagy a hüvelye-
sekhez hasonló takarónövények ültetése.

A takarmánynövények téli letaka-
rása megakadályozza a talajeróziót és 
további szén-dioxid levegőbe kerülését. 
A Greenpeace támogatja ezen intézke-
déseket, és a KAP európai bizottsági 
reformját a mezőgazdaságban bekö-
vetkező pozitív modellváltás lehetsé-
ges katalizátorának tekinti. A vita most 
a Bizottság „zöldítő” javaslatának rész-
leteire fog összpontosítani.

„Eljött az idő, hogy komolyan kiér-
tékeljük az éghajlatváltozás által a 
mezőgazdaságra kifejtett hatást és azt, 
hogyan járulnak hozzá a mezőgazdasági 
művelési módok az éghajlatváltozás-
hoz” – vonja le a következtetést Marco 
Contiero, hozzátéve, hogy többet kellene 
tenni e problémák kezelésére. ●

hérje-forrás a hús. Az európaiak átlago-
san kb. 52 kg húst fogyasztanak évente 
a PBL Netherlands környezeti vizsgá-
lati ügynökség 2011-es jelentése szerint. 

A Greenpeace úgy véli, hogy az inten-
zív állattenyésztés következtében veszé-
lyes mennyiségű ammónia kerül a lég-
körbe, és sérül a tápláléklánc, mivel 
nagy mennyiségű takarmány behozata-
lát igényli az EU-n kívülről. Az európai 
mezőgazdasági földterületek több mint 
kétharmadának felhasználása az állatte-
nyésztéshez kapcsolódik. Az uniós poli-
tikai intézkedéseknek arra kellene ösztö-
nözniük, hogy ezt olyan vegyes gazdál-
kodás váltsa fel, ahol a tehenek legelnek 
és trágyázzák a földet, amelyet azután 
búza- vagy kukoricatermesztésre lehet 
használni. „A vetésforgó elősegíti a sok-
féleséget, egészségesen tartja a talajt, és 
növeli a terméshozamot” – jelenti ki 
Marco Contiero. Az ilyen termesztési 
módok azonban nehezen alkalmazha-
tók ipari méretű gazdaságokban, ahol 

A milliomos gazdák nem értenek egyet 
KAP-támogatásaik korlátozásával

Ismét szakadás következett be a mezőgaz-
dasági tanács idén márciusi ülésén, ahol a 
tagállamok kisebbséget alkotó része nem 
járult hozzá a jómódú gazdáknak történő 
kifizetések maximálásához. E vita egy 
2007-es európai bizottsági javaslatban 
gyökerezik, amely a függetlenített támo-
gatások 300 000 euróban való limitálá-
sára irányult. Az elgondolás nem váltott ki 
jelentős hatást azokban a tagállamokban, 
ahol egyes gazdák nagy földterületekkel 
rendelkeznek, így a javaslatot elvetették.

Az Európai Bizottság azonban nem 
tágított, és 2010. novemberi, a KAP-ról 
szóló közleményében ismét felvetette 
a kifizetések maximálásának gondola-
tát. Erre azután került sor, hogy a sajtó-
ban olyan „milliomos gazdákról” szóló 
beszámolók jelentek meg, akik nagymér-
tékű támogatásban részesülnek az EU-tól 
kiterjedt földterületeiknek köszönhetően, 
több mint egymillió eurót nyerve az Unió 
KAP-költségvetéséből. Szenzációhajhász 
történeteket tettek közzé az újságok cím-

oldalán a KAP-ból számottevő kifi zetés-
ben részesülő svédországi harmonika-
klubokról és egy korábbi bolgár minisz-
ter lányáról, aki állítólag ugyanilyen támo-
gatást kapott. 

Jack Thurston, a www.farmsubsidy.
org honlap egyik létrehozója szerint a 
közös agrárpolitikai eszközök terén ural-
kodó káosz a szakpolitika célkitűzéseinek 
homályossá válásához vezet. „Ha a támo-
gatások célja az alacsony jövedelmű gaz-
dák jövedelmének kiegészítése, akkor azo-
kat a szegényeknek és nem a tehetősek-
nek kellene adni. Ez legjobban egy egy-
szerű bevétel-ellenőrzéssel oldható meg, 
arra alapozva, hogy a gazdagoknak nincs 
szükségük bevételi támogatásra.”

Amikor a mezőgazdasági miniszterek 
megvitatták a kérdést a márciusi tanács-
ülésen, kétféle álláspont alakult ki. Az 
Egyesült Királyság ellenezte az intézkedést 
azzal érvelve, hogy számos nagy gazdaság 
valójában kis gazdaságokból álló szövetke-
zet, amelynek célja a méretgazdaságosság-
ból származó előnyök kihasználása. 

Az intézkedést szintén ellenezte a Cseh 
Köztársaság. Ez meglepő lehet, hiszen a 
támogatás limitálását hagyományosan 
az olyan régi tagállamok ellenezték, mint 

Németország, az Egyesült Királyság, vagy 
Olaszország. A nagy gazdaságok azonban 
a Cseh Köztársaság kommunista öröksé-
gének a részét képezik, mivel akkoriban 
számos gazda kényszerült a szövetkezetbe 
való belépésre. Ha az Európai Bizottság 
terveinek megfelelően bevezetnék a kor-
látozást, akkor annak mértékétől függően 
az ország az általa kapott közvetlen kifi ze-
tések 26–59%-át elvesztené. 

„A korlátozás a versenyképesség nem 
kívánatos csökkenését eredményezné, sőt, 
esetleg akár mezőgazdasági üzemek mes-
terséges szétbomlását is, és így az admi-
nisztratív terhek növekedését. Ezért egy 
sor uniós tagállam, köztük a Cseh Köz-

társaság is határozottan ellenzi az Euró-
pai Bizottság javaslatát, és nem lát valódi 
okot az intézkedés bevezetésére” – jelen-
tette ki Juraj Chmiel cseh mezőgazdasági 
miniszterhelyettes.

„A KAP céljai jelenleg nem egyértel-
műek – tette hozzá Jack Th urston. – A 
szakpolitikai eszközök rosszul tervezet-
tek, a támogatásokat pedig az eddigi gya-
korlatnak megfelelően osztják szét: minél 
nagyobb a gazdaság és jobb a föld, annál 
intenzívebb a gazdálkodás és magasabb a 
támogatás.” ●

2009-ben az uniós gazdálkodók mintegy 30 
milliárd euró támogatásban részesültek. Ám 
a nagy és a kis gazdaságoknak odaítélt támo-
gatások közötti különbségek és a mezőgazda-
sághoz nem kapcsolódó személyeknek kifi -
zetett közpénzek aláássák a közös agrárpo-
litika (a továbbiakban: KAP) hitelét. Ezek a 
minduntalan visszatérő problémák gyengí-
tik a közvélemény KAP-ba fektetett bizal-
mát, és visszavetik az európai gazdaságok-
ban folyó termelést.

A gazdálkodók a 2003-ban bevezetett egy-
séges támogatási rendszer (a továbbiakban: 
etr) alapján jutnak hozzá forrásokhoz. A „ter-
meléstől függetlenített” etr-en belül a támo-
gatás többé már nem kapcsolódik a gazdál-
kodó termeléséhez. Ehelyett, annak érdeké-
ben, hogy a gazdálkodó támogatáshoz jus-
son, földjének szigorú környezetvédelmi és 
mezőgazdasági gyakorlatoknak és szabvá-
nyoknak kell megfelelnie. Az uniós mező-
gazdasági pénzügyi alapok mintegy 75%-át 
közvetlen kifi zetések formájában utalják ki. 

Az Európai Számvevőszék ez év júniusá-
ban kiadott tanulmánya azonban megállapí-
totta, hogy az etr a gazdálkodásban kevésbé 
érdekelteket is arra ösztönözte, hogy kihasz-
nálják ezt a garantált megtérüléssel járó 
rendszert. Nagy mezőgazdasági földterü-
leteket vásárolhattak anélkül, hogy gazdál-
kodtak volna rajta. Németországban pél-
dául előfordult, hogy egy személy állítólag 
több mint 300 ezer eurót kapott 900 hektár 
mezőgazdasági földterülete után egy évben. 
A földet nem használták fel sem növényter-
mesztésre, sem állattenyésztésre. A Számve-
vőszék emellett azt is megállapította, hogy 
az etr elsősorban néhány, nagy földterülettel 
rendelkező személynek kedvez. A közvetlen 
jövedelemtámogatás 80%-a az összes támo-
gatott 20%-ához folyik. 

Franco Chiriaco EGSZB-tag, a KAP jövő-
jéről szóló vélemény előadója elmondja, hogy 
a közvetlen kifi zetések mértéke a gazdálko-
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RÖVID HÍREKAz EGSZB és AKCS-partnerek találkozója: 
a fenntartható és inkluzív fejlődés 
ösztönzése 

Több mint 220 résztvevővel tartot-
ták az AKCS–EU gazdasági és szociá-
lis érdekcsoportjainak 26. találkozóját 
2011. július 5–7-én Brüsszelben. A téma 
a fenntartható és inkluzív fejlődés volt. 
A civil szervezeteken kívül nem kor-
mányzati szervezetek, AKCS-államok 
diplomáciai képviseletei, uniós intéz-
mények és egyéb érdekelt felek is részt 
vettek a rendezvényen.

Az AKCS–EU kapcsolatokban sok-
rétű szerep hárul az EGSZB-re: AKCS-
konferenciákat, regionális szemináriu-
mokat és ad hoc meghallgatásokat szer-
vez. Aktív szerepet vállal az AKCS–EU 
közös parlamenti közgyűlés munkájá-
ban is, és együttműködik afrikai orszá-
gok gazdasági és szociális tanácsaival.

A nyitóülésen Staffan Nilsson, az 
EGSZB elnöke hangsúlyozta, hogy 
„most nem akármilyen, alaposan át 
nem gondolt fejlesztésről van szó, 
hanem olyanról, amely nem okoz kör-
nyezeti károkat”. A fejlesztésnek ráadá-
sul inkluzívnak is kell lennie, magában 
foglalva minden országot, csoportot és 
a társadalom minden egyes tagját. Ez 
persze felveti azt a kérdést, hogy milyen 
megújult uniós fejlesztési politikára 
kell törekednünk. A résztvevők szerint 
ennek a megújult politikának a szegény-
ség felszámolására, mezőgazdasági beru-
házásokra, a társadalmi párbeszédre és 
a civil részvételre kell összpontosítania.

Az élelmezésbiztonság kétségkí-
vül az egyik leggyakrabban felmerülő 

kérdés manapság, amelynek érdeké-
ben minden szinten tenni kell valamit, 
különösen a fejlődő országok mezőgaz-
dasági fejlesztésének támogatását szem 
előtt tartva. A családi gazdaságok, a nők 
és a fi atal gazdálkodók számára rend-
kívül fontosak azok a jogszabályok és 
intézményi mechanizmusok, amelyek a 
földhöz és megfi zethető kölcsönökhöz 
jutást hivatottak szabályozni.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy 
támogatják a gazdasági partnerségi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgya-
lások folytatását, de úgy, hogy azok üte-
mezése megfeleljen az AKCS-országok 
lehetőségeinek. A cél a regionális integ-
ráció terén elért eredmények elmélyí-
tése. A konferencia résztvevői egyet-
értettek abban, hogy nagyobb szerep-
hez kell juttatni a civil társadalmat a 
Cotonoui Megállapodás végrehajtásá-
ban, és a civil társadalomnak vezető sze-
repet kell vállalnia az AKCS-országok 
demokratikus kormányzásának javí-
tásában.

Brenda King,  az AKCS–EU 
nyomonkövetési bizottság elnöke záró 
beszédében leszögezte, hogy „fokoz-
nunk kell az arra irányuló erőfeszíté-
seket, hogy a fi atalok és a nők nagyobb 
társadalmi szerepet vállalhassanak Afri-
kában, hogy ezek a gyakran lenézett 
emberek is vezető szerephez juthassa-
nak, illetve meg kell teremteni gazda-
sági önállóságuk és a stabil munkahe-
lyi környezet feltételeit.” (lk) ●

Jobb kelet-nyugati kapcsolatok
A transzeurópai közlekedési hálózatok 
(TEN-T) fejlesztésére szolgáló uniós ala-
pok nem tesznek eleget a közlekedési inf-
rastruktúrák fejlesztésének fi nanszírozá-
sáért az „új” tagállamokban – jelentette 
ki Jacek Krawczyk, az EGSZB alelnöke 
egy júliusi varsói konferencián, melyet az 
uniós közlekedéspolitika jövőjéről ren-
deztek. 

Erre az aktuális kérdésekkel foglal-
kozó konferenciára éppen az előtt került 
sor, hogy az Európai Bizottság közzétette 
az európai közlekedési hálózatok jövő-
beli fejlesztésére vonatkozó javaslatát. 
Maciej Jankowski, az infrastrukturális fej-
lesztésekért felelős lengyel miniszterhe-
lyettes úgy fogalmazott, hogy a javaslatnak 
„megfelelően fi gyelembe kellene vennie a 
tagállamok közötti gazdasági különbsége-
ket”. Kiemelte, hogy „a közlekedési infrast-
ruktúra kiépítésével kapcsolatos lengyel 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kohé-
ziós politika a legjobb eszköz a különböző 
országok és régiók közötti különbségek 
csökkentésére”.

Krawczyk alelnök hozzátette, hogy 
a TEN-T-fejlesztésre előirányzott uniós 
források oroszlánrészét eddig a „régi” 
tagállamok használták fel, és arra kérte az 
Európai Bizottságot, hogy új jogszabály-
javaslataiban tegyen javaslatot arra, hogy 
miként lehetne csökkenteni ezt az egyen-
súlyhiányt. Egy közelmúltban megjelent, a 
TEN-T jövőjéről szóló EGSZB-véleményre 
utalva leszögezte, hogy a közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztése során fi gyelembe 
kell venni a szomszédsági politikát. „Kulcs-
fontosságú az interoperabilitás az EU-val 
szomszédos országokkal” – mondta.

Jean-Eric Paquet, az Európai Bizott-
ság TEN-T-ért felelős igazgatója vázolta 
az idevonatkozó európai bizottsági pri-
oritásokat. Ezek között szerepel az 
intermodális közlekedés és közlekedés-
irányítási rendszerek. Jean-Eric Paquet 
azt is elmondta, hogy tovább kell fejlesz-
teni a határokon átnyúló közlekedési inf-
rastruktúrát, és hogy az Európai Bizott-
ság biztosítja majd a nemzeti infrastruk-
turális beruházások szükséges összehan-
golását. Hozzátette azt is, hogy az új köz-
lekedéspolitikai javaslatok célja az lesz, 
hogy biztosítsák az EU keleti és nyugati 
régióinak jobb integrációját.

A TEN-T fi nanszírozásának kérdése 
kapcsán Jacek Krawczyk rámutatott az 
EGSZB véleményének legfőbb érveire: 
a magánszférabeli érdekelt felek bevo-

nása, köz- és magánpartnerségek, illetve 
uniós források körültekintő és szelek-
tív felhasználása, nemcsak a strukturá-
lis és kohéziós alapokat segítségül hívva, 
hanem az Európai Beruházási Bank aktív 
fi nanszírozását is igénybe véve. Hozzá-
tette, hogy „a jelenlegi helyzetben nem-
igen számíthatunk a nemzeti és uniós 
költségvetések jelentős növekedésére, 
ezért új fi nanszírozási források után kell 
néznünk, illetve jobban és hatékonyab-
ban kell felhasználnunk a rendelkezésre 
álló eszközöket”.

A varsói Kultúra és Tudomány Palo-
tájában rendezett konferenciára az 
EGSZB és a Lengyel Infrastrukturális 
Minisztérium közös szervezésében került 
sor. (mb) ●

Horvátország lezárja csatlakozási tárgyalásait… az EU–Horvátország 
konzultatív vegyes bizottság azonban folytatja tevékenységét

Az EU–Horvátország konzultatív vegyes bizottság június 21-i, kilencedik ülése az ünnep-
lésről szólt. Horvátország eljutott az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásainak lezá-
rásához, és függetlenségének 20. évfordulóját ünnepelte. Aki azonban ismeri a csatlako-
zási tárgyalások menetét, az tudja, hogy gyakran itt kezdődik csak az igazi munka a leendő 
tagállam számára. Ennek szellemében az EU–Horvátország konzultatív vegyes bizottság 
két, Horvátország számára igen fontos témakört vizsgált: a szociális párbeszéd kérdését, 
melynek terén Horvátországban még mindig nehézségek tapasztalhatók, és a nyugdíjre-
form témáját, amely egyébként a legtöbb uniós tagállam számára is fejfájást okoz. A meg-
beszéléseknek, valamint a konzultatív vegyes bizottság következő üléseinek célja, hogy 
elkísérjék Horvátországot a tagság felé vezető úton, és ennek keretében olyan kérdéseket 
vizsgáljanak meg, amelyeket a tárgyalások nem képesek teljesen lefedni, a szervezett civil 
társadalom azonban eredményeket érhet el. (gh) ●

CESlink a kommunikáció terén bevált legjobb 
gyakorlatok terjesztéséért

A CESlink hálózata 2000-ben jött létre az új Szerződés elkészítése során, melynek célja az 
volt, hogy az EU demokratikus működésének a biztosítása érdekében előmozdítsa a civil tár-
sadalommal folytatott strukturált párbeszédet, illetve a különböző demokratikus folyama-
tok életbe léptetését.

Tizenegy évre rá a CESlink munkatársai az EGSZB-nél tartott június 21-i éves ülésükön 
megvitatták a hálózat jövőbeni fejlesztési lehetőségeit a soron következő kihívások fényében. 
Az ülés célja az volt, hogy az együttműködés erősítése érdekében realista megközelítéssel – a 
technológiai fejlődés eredményeit is kiaknázva – maximálisan ki lehessen használni a korlá-
tozott forrásokat. Ezt a reggeli ülésszakon vitatták meg, melynek során az EGSZB alelnöke, 
Anna-Maria Darmanin megosztotta saját és az EGSZB tapasztalatát a szociális médiák haszná-
latát illetően, melyeket a CESlink munkatársai a hálózat és a nemzeti tanácsok javára is igénybe 
vehetnek. Beszélt a „Mondd ki, tedd meg, tedd közzé a neten!” lehetőségeiről a civil társadalmi 
párbeszéd felerősítése és az uniós intézményekre gyakorolt befolyás erősítése érdekében, vala-
mint aktív blogírói, illetve twitter- és LinkedIn-felhasználói tapasztalatairól az EGSZB mun-
kájának és saját tevékenységének a reklámozása céljából. 

Előadását Anna Darmanin olyan, az utóbbi időben az EGSZB számára kifejlesztett online 
eszközök bemutatásával egészítette ki, mint a videoblog-készítés, majd a szociális médiák 
használatával kapcsolatos ajánlásokkal zárta beszédét, beleértve a különös érdeklődésre szá-
mot tartó témák és képek felhasználását, a szociális médián keresztül folytatott kampányok 
előkészítését és nyomon követését, valamint annak módjait, hogy intézményi hivatalos pozí-
ciót elfoglalva milyen lehetőségek vannak személyes vélemények kifejezésére. (djdl) ●
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/

Az EGSZB kapcsolattartó csoportja: egy gyümölcsöző 
civil társadalmi fórum 

Az EGSZB különös fi gyelemmel kíséri a velünk szomszédos földközi tengeri orszá-
gokban az utóbbi időben zajló társadalmi és politikai változásokat. A Maghreb orszá-
gaiban a civil táradalom vezető szerephez jutott, és így az elkövetkező hónapok kulcs-
szereplője lesz. 

A kapcsolattartó csoport 2011. június 27-i ülésén az EGSZB eszmecserét folytatott 
Ahmed Galai-val, az Tunéziai Emberi Jogvédő Liga alelnökével, valamint Abdelaziz 
Idamine-nal, a marokkói Február 20. Ifj úsági Mozgalom tagjával, akik szemtanúk-
ként első kézből osztották meg tapasztalataikat az „arab tavasz” eseményeiről. (ail)
 ●

Jacek Krawczyk, az EGSZB alelnöke varsói felszólalása közben
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Vita a szociális vállalkozásról 
az EGSZB-ben

Az Európai Bizottság 2011 novembe-
rében közleményt fogad el a „társada-
lomtudatos vállalkozás” kezdeménye-
zésről.

Fontosak a szociális vállalkozási tevé-
kenységek, azonban még mindig alulfej-
lettek. Ambiciózus és integrált politikai 
keretre van tehát szükség, hogy ösztö-
nözzük kiteljesedésüket.

Az EGSZB-t ezért nemrégiben fel-
kérték, hogy tegyen ajánlásokat és java-
soljon intézkedéseket a társadalomtu-
datos vállalkozás és a szociális vál-
lalkozás fejlesztésének ösztönzésére. 
2011. július 28-án közmeghallga-
tásra került sor, melyen olyan kérdé-
sek voltak a középpontban, mint a szo-
ciális vállalkozások pontosabb megha-
tározásának szükségessége, jobb hoz-
záférés a finanszírozáshoz, illetve az 
ágazat ismertebbé tétele. Ezek a hoz-
zájárulások képezték az alapját a 
tanulmányozócsoport tagjai által foly-
tatott vitának, és szerepelni fognak az 
EGSZB várhatóan októberben elfoga-
dásra kerülő feltáró véleményében.

Európa számos olyan kihívással néz 
szembe, melyek a gazdasági és a szociális 
jólétet ötvöző megoldásokat igényelnek 
az egyének és a társadalom egésze szá-
mára. Ezek a kihívások számos külön-
böző üzleti modellt tesznek szükségessé. 
A szociális vállalkozás előmozdítása egy-
aránt tőkét kovácsol a növekedési poten-
ciál és a szociális hozzáadott érték tekin-
tetében is.

Speciális tevékenységi módjának 
köszönhetően, mely összekapcsolja a 
gazdasági teljesítményt, a tagok közötti 
demokratikus működést és a szolidari-
tást, a szociális vállalkozás fontos uniós 
célkitűzések elérését segítheti elő, például 
a foglalkoztatás, a társadalmi kohézió, a 
regionális és vidékfejlesztés, a környe-
zetvédelem és a fogyasztóvédelem terén.

Az Európai Bizottság becslései szerint 
a szociális vállalkozások száma eléri a 2 
milliót (azaz az összes európai vállalko-
zás 10%-a), és több mint 11 millió fi ze-
tett munkavállalót foglalkoztatnak (ami 
az EU aktív népessége 6%-ának felel 
meg). (pk) ●

EGSZB-látogatás a müncheni innovációs 
és kutatási létesítményeknél

Június 9–10-én az „Egységes piac, terme-
lés és fogyasztás” (INT) szekció és az Ipari 
Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága 
(CCMI) tagjaiból álló EGSZB-küldöttség 
Münchenbe látogatott, hogy találkozó-
kon vegyen részt az Európai Szabadalmi 
Hivatallal.

Az INT szekció kifejtette véleményét 
az Innovatív Unióval (INT/545), valamint 
az Európai Szabadalmi Hivatal tevékeny-
ségeinek jövőbeni változásaival kapcsolat-
ban, melyeket a 25 tagállam által az uniós 
szabadalom létrehozása érdekében nem-
régiben meghozott határozat tesz szük-
ségessé.

Az ESZH úgy véli, hogy az új euró-
pai uniós szabadalom „egységes szaba-
dalom”-ként válik majd ismertté, míg a 
jelenlegi európai szabadalmat továbbra is 
az ESZH fogja kiadni.

Kiemelkedő pillanat volt a Német 
Tudományos és Technológiai Múzeum-
ban tett látogatás, ahol a tagok betekintést 
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nyerhettek a német ipari és műszaki inno-
váció történetébe.

Ezt a program még kiemelkedőbb 
pontja követte: látogatás a Max Planck 
Intézet kvantumoptikai részlegénél. Az 
intézet szoros együttműködésben dol-
gozik a Müncheni Műszaki Egyetem-
mel, hat Nobel-díjast adott a világ-
nak, és olyan német feltalálók köthe-
tők hozzá, mint Rudolf Diesel, Heinz 
Maier Leibnitz, Claude Dornier és Willy 
Messerschmitt. A látogatás végén a kül-
döttség ismertette az intézettel a Kutatás- 
és innovációfi nanszírozás témakörében 
Gerd Wolf és Erik Svensson által kidol-
gozott szekcióvéleményt.

Ezek a látogatások rendkívül haszno-
sak voltak az EGSZB, és különösen az 
INT szekció számára. A küldöttség egyik 
tagjának, Zenonas Rokus Rudzikas kol-
légánknak hirtelen bekövetkezett halála 
– akinek emléke előtt egyperces néma 
csenddel tisztelegtünk – vetette az egyet-
len árnyékot a látogatásra. (bc) ●

Új EGSZB-
kiadványok

Az AICESIS Rómában vitát 
folytat a gszt-knek a globális 
kormányzásban játszott 
szerepéről

A Gazdasági és Szociális Tanácsok és 
Hasonló Intézmények Nemzetközi 
Szövetsége (AICESIS) XII.  nemzet-
közi találkozóját 2011. július 21–23-án 
Rómában tartották, a CNEL (Gazdasági 

1.  Th e European Economic and Social 
Committee during the Polish 
presidency [Az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság a lengyel elnökség 
idején]

2.  Renewable energy for Europe [Meg-
újuló energia Európa számára]

3.  Your guide to the European citizens’ 
initiative [Útmutató az európai polgári 
kezdeményezéshez]

4.  Food for everyone – EESC president’s 
conclusions from the conference [Élel-
miszert mindenkinek! – a konferencia 
elnöki következtetései] ●

Bővebb információ: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications.

RÖVID HÍREK
és Munkaügyi Nemzeti Tanács) szék-
helyén. Az EGSZB-t elnöke, Staffan 
Nilsson, és a REX szekció elnöke, Sandy 
Boyle képviselte.

Antonio Marzano, a CNEL elnöke 
és az AICESIS leköszönő elnöke nyi-
totta meg ezt a találkozót, amelynek 
fényét emelte, hogy részt vett rajta 
Giorgio Napolitano, az Olasz Köztársa-
ság elnöke, valamint számos más olasz 

(Gianni Letta, az olasz miniszterelnöki 
hivatal államtitkára és Enzo Scotti, kül-
ügyi államtitkár) és nemzetközi szemé-
lyiség (az ENSZ Gazdasági és Szociális 
Tanácsa, az Afrikai Unió Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Tanácsa részéről). 
A három munkanapot az olasz egyesí-
tés 150. évfordulójáról megemlékező 
ünnepség előzte meg, amelynek során 
Beninben, Gabonban, Brazíliában és 
Indiában tevékenykedő nem kormány-
zati szervezetek képviselői vehették át 
az AICESIS 2010 millenniumi díjakat.

Az olaszországi CNEL-nek a szö-
vetség élén betöltött elnökségi mandá-
tuma végeztével az AICESIS elnökségi 
feladatainak az ellátásával a 2011–2013-
as időszakra az Algériai GSZT-t bízták 
meg, mely a szövetség jövőbeli munkáit 
szervezi majd, és a közeljövőben ismer-
tetni fogja a következő két évre szóló 
elnöksége munkájának legfőbb témá-
ját is. (vo) ●

Az EGSZB 2011. évi civil 
társadalmi díja – A kiválóság 
jutalmazása a civil társadalmi 
kezdeményezésekben

Ebben az évben a civil társadalomnak oda-
ítélt díj a következő témára helyezi a hang-
súlyt: „Párbeszéd és részvétel az Unió érté-
keinek – integráció, sokszínűség, szolida-
ritás, tolerancia – a népszerűsítése érde-
kében”. A díj a civil társadalom olyan pro-
jektjeit és kezdeményezéseit fogja díjazni, 
amelyek megalapozzák az európai integ-
rációs folyamatot, valamint újító és jelen-
tős módon hozzájárulnak azon közösségek 

jólétéhez, amelyek e projekteket és kezdemé-
nyezéseket kifejlesztették. E kezdeményezé-
sek és projektek megvalósításának útja min-
denekelőtt a párbeszéd és a részvétel.

A 30 000 eurós összértékű díjat 2011. 
december 7-én adják át. Az Európai Unió-
ban működő, helyi, nemzeti, regionális vagy 
európai szinten tevékenykedő civil szerve-
zetek pályázhatnak rá. A pályázatok leadási 
határideje: 2011. október 7. További infor-
mációkat a következő címen talál:  ●

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.civilsocietyprize 
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