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BEVEZETŐ

A kohéziós politika épüljön 
a partnerség elvére

Tisztelt Olvasó! 

Januárban a költségvetésért felelős európai biztos, 
Janusz Lewandowski megkérte az uniós intézmé-
nyeket, hogy 2013-as költségvetésük tervezése-
kor tanúsítsanak visszafogottságot. Az Európai 
Parlament a költségvetés befagyasztását javasolta, 
miközben sürgette az intézményeket, hogy telje-
sítsék jogszabályban előírt kötelezettségeiket és az 

új pénzügyi feladatokat, köztük a horvátországi bővítéssel kapcsolatosakat. Az 
EGSZB az Elnöksége által nemrég elfogadott 2013. évi költségvetésével igyekszik 
megfelelni ennek a kihívásnak.

A jelenlegi, 2012-es költségvetés, amelynek előkészítését 2010 októberében – 
alelnökké választásommal egy időben – kezdtük, 2011-hez képes csupán 0,19%-
kal nőtt, ami az infl ációt is fi gyelembe véve az intézmény fi nanszírozásában 
3,5%-os csökkenésnek felel meg. A 2013-as költségvetés-tervezet pedig a jelenlegi 
szintet tartja. Ez azt jelenti, hogy a Horvátország 2013. július 1-jei uniós csatla-
kozása után az EGSZB-hez érkező horvát tagok fogadására szánt többletköltsé-
geken túl az EGSZB költségvetése reálértéken nulla százalék növekedést mutat 
majd. Abban az időszakban tehát, amikor az uniós tagállamokban megszorító 
rendelkezéseket léptetnek életbe, az EGSZB mint a szervezett civil társadalmat 
képviselő testület a nemzeti szinten követett politikákkal összhangban cselekszik.

Felelős és stabil költségvetés-tervezetünk olyan előkészítő eljárás eredménye, 
amelynek során egy jól kidolgozott, realisztikus ütemtervnek megfelelően minden 
jelentősebb kiadási területet alaposan megvizsgál egy előadó, akit azzal bíztunk 
meg, hogy a meglévő erőforrások felülvizsgálatára, szinergiákra, átszervezésekre 
és a költségvetési prioritások jobb kijelölésére ajánlatot téve javítsa a hatékony-
ságot. Az ő jelentéseik alapján, az EGSZB különböző belső szerveinek politikai 
véleményét, valamint az intézmény általános politikai prioritásait is fi gyelembe 
véve születik majd meg végül a költségvetés-tervezet. A folyamatot végig a teljes 
átláthatóság és az EGSZB adminisztrációjával való együttműködés jellemezte.

Az innovatív költségmegtakarító intézkedések egyike például a fordításnak 
és egyéb támogató tevékenységeknek, például az informatikai szolgálatnak vagy 
a logisztikának a Régiók Bizottságával való közös működtetése. Ilyesmi egyetlen 
más európai intézménynél sem folyik.

Az EGSZB a 2010. évinél kevesebb erőforrással mutatja meg, hogy többet is 
képes tenni. Tovább végzi majd eddigi tevékenységét, évi 150-200 véleményt 
kibocsátva a foglalkoztatás és az energia kérdéseitől az adópolitikáig és a közleke-
désig terjedő legkülönbözőbb témakörökben – az uniós intézmények felkérésére 
vagy saját kezdeményezésből. Emellett azonban meg fog felelni a Lisszaboni 
Szerződés által – mindenekelőtt a részvételi demokrácia területén – rábízott új 
feladatoknak is.

Az EGSZB tovább járja a maga útját: racionalizált eljárásrend és szorosan 
ellenőrzött erőforrások mellett a jövőben is színvonalas politikai tartalmakkal 
szolgál majd. Az európai adófi zetőknek joguk van erre – akárcsak a többi európai 
uniós intézmény esetében.

Jacek Krawczyk
alelnök
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ESEMÉNYEK, 

1986  óta a  kohéziós politika az 
egyik legfontosabb beruházási terü-
let az EU-ban, egyben kiváló példa 
a pénzügyi szolidaritásra, és az integ-
ráció motorja is. 26 éves fennállása 
óta folyamatos viták tárgya, és több 
reformot is végrehajtottak rajta, 
hogy javítsák működését és növel-
jék hatékonyságát. A kohéziós poli-
tika nagyon komoly hatással van az 
európai emberek mindennapi életére 

azzal, hogy csökkenti a hátrányo-
sabb helyzetben levő és a  gazda-
gabb régiók közötti különbségeket. 
Mindezt kiválóan példázza a négy 
kohéziós alap: becslések szerint 
segítségükkel 1,4 millió új munka-
hely jött létre, 47 000 km autópálya 
épült és 23 millió ember számára 
oldották meg a szennyvízkezelést.

Az Európai Gazdasági és Szoci-
ális Bizottság vitathatatlanul már 
alapításától fogva aktívan részt vesz 
a  kohézióval kapcsolatos viták-
ban: azt szorgalmazza, hogy a civil 
társdalom kapjon meghatározó 
szerepet a kohéziós politika kiala-
kításában. Tavaly októberben az 
Európai Bizottság jogalkotási javas-
latot fogadott el a  2014–2020-as 
időszakra vonatkozó kohéziós poli-
tikával kapcsolatban. Ebben össze-
kapcsolja a  kohéziós politikát az 
Európa 2020 stratégiával, hogy ezzel 
is élénkítse a növekedést, a munka-

helyteremtést és a versenyképességet 
érintő beruházásokat.

Staff an Nilsson, az EGSZB elnöke 
nyitotta meg a kohéziós politikáról 
folytatott vitát, melyen Johannes 
Hahn regionális politikáért fele-
lős európai biztos is jelen volt. Az 
elnök rámutatott, hogy valamennyi 
közösségi politikának az európai 
polgárokból kell kiindulnia, és ennek 

megvalósulásához rendkívül fontos 
az uniós kohéziós politika távlati 
szemléletének részét képező part-
nerségi elv. Michael Smyth, a „Gaz-
dasági és monetáris unió, gazdasági 
és társadalmi kohézió” szekció 
elnöke is ezt erősítette meg, amikor 
leszögezte, hogy „az EGSZB szerint 
kiemelt fi gyelmet kell fordítani arra, 
hogy megfelelően bevonjanak min-
den partnert és érintett szereplőt 
a kohéziós politika keretében megva-
lósuló projektek előkészítésébe, vég-
rehajtásába, majd kiértékelésébe”.

A vitára az áprilisi plenáris ülés 
keretében került sor, melyen öt véle-
ményt is elfogadtak a kohéziós politi-
kával kapcsolatban. Ezek az Európai 
Bizottság októberi kezdeményezé-
sének széles körű támogatottságát 
tükrözték. Több javaslatot is tettek 
az Európai Bizottságnak, köztük azt, 
hogy jelentősen egyszerűsíteni kel-
lene az adminisztratív eljárásokat és 

hatékonyabban kellene alkalmazni 
közös mutatókat. Az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap kapcsán az 
EGSZB azt ajánlotta, hogy rugal-
masabbá téve tegyék egyszerűbbé 
a területi megközelítés alkalmazá-
sát, a Kohéziós Alap esetében pedig 
egyetértett azzal a döntéssel, hogy 
tematikus kulcsterületekre összpon-
tosítsanak, így csökkentve a források 
pazarlását és erősítve a növekedést 

és munkahelyeket teremtő multip-
likátorhatást.

Ioannis Vardakastanis, a kohéziós 
politikai csomaggal foglalkozó előadó 
rávilágított arra, hogy a vita mennyire 
időszerű. Megjegyezte, hogy „az 
Európai Unió Tanácsa frontális táma-
dást indított a szociális elvek ellen. Az 
Általános Ügyek Tanácsa tegnap úgy 
határozott, hogy a közös rendelkezé-
sek előzetes feltételrendszeréről szóló 
javaslatból a nemek közti egyenlőség-
gel, a megkülönböztetésmentességgel 
és a  fogyatékossággal kapcsolatos 
összes passzust törli. Ez azt mutatja, 
hogy ezeket a  kérdéseket hatéko-
nyabban bele kell ágyazni a rende-
let többi részébe, például úgy, hogy 
a közös rendelkezések közé felveszik 
a fogyatékkal élők számára történő 
hozzáférést.” (asp) ●
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2050-ben 9 milliárd ember él majd 
a Földön, aki 9 milliárd tonna szén-
dioxidot fog termelni. Már ma is 
a bolygónkon rendelkezésünkre álló 
erőforrások 1,3–1,4-szeresét használ-
juk fel. Néhány hét múlva a fi gyelem 
középpontjába az ENSZ Rio+20 kon-
ferenciája kerül majd, ahonnan meg-
oldásokat várunk, de vajon mit tesznek 
a polgárok és a civil szervezetek az erő-
forrás-hatékonyság és a hosszú távon is 
fenntartható fejlődés előmozdításáért? 
A május 2-án Brüsszelben megrende-
zett „Gondolkozz zölden!  A fenn-
tartható fejlődés és a környezetbarát 
gazdaság lehetőségei” című konferen-
cián ehhez hasonló kérdéseket vitatott 
meg az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság „Egyéb tevékenységek” cso-
portja.

Az eseményen mintegy 140 fő vett 
részt, és jelen volt rajta Staff an Nilsson, 
az EGSZB elnöke, Luca Jahier, az 
EGSZB „Egyéb tevékenységek” cso-
portjának elnöke, Alan Seatter, az 
Európai Bizottság Környezetvédelmi 
Főigazgatóságának főigazgató-helyet-
tese, valamint Chris van den Bilcke, 
az UNEP–EU kapcsolattartó hivatal 
képviseletében.

2012-ben – bár egyre jobban elő-
térbe kerülnek a környezeti problémák 
és fogyasztói aggályok – az általános fel-
fogás továbbra is az, hogy a végtelensé-
gig fenntartható a jelenlegi fogyasztási 
szintünk, mivel változatlanul rendelke-
zésre fognak állni erőforrásaink. „Tény, 
hogy nem tudjuk megőrizni mostani 
életstílusunkat és termelési sémáinkat. 
Európa sajnos exportálta iparosodott 
gazdasági modelljét más világrészekbe. 
Mára az a helyzet alakult ki, hogy csu-
pán az egyes szintek összehangolt fel-
lépése és politikai kötelezettségvállalása 
révén törekedhetünk fenntartható 
növekedésre és a környezet állapot-
romlásának visszafordítására” – tette 
hozzá Luca Jahier, az EGSZB „Egyéb 
tevékenységek” csoportjának elnöke.

A konferencia következtetései sze-
rint ahhoz, hogy megvalósíthatóvá 

váljon egy, a szociális, környezeti és 
gazdasági pilléreket egyértelműen, 
többszörösen összekapcsoló, új fenn-
tartható fejlődési stratégia, mindenki 
számára ismét világossá kell, hogy 
váljon, hogy a helyzet sürgető, és eltö-
kéltségre, szakpolitikai koherenciára, 
illetve felelősségvállalásra van szükség. 
A zöld gazdaságra való áttérés szerves 
része e  folyamatnak, de annak csak 
első lépése. A  fenntarthatóságra és 
egyéb környezeti szempontokra irá-
nyuló címkézés, a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó információcsere, a  fenn-
tarthatóbb fogyasztási minták és az 
oktatási programok csupán néhányat 
jelentenek az alapvető fontosságú „zöld 
gazdasági ütemterv” kulcselemei közül. 
A „Rio+20” célkitűzései csak átfogó 
szakpolitikai keret révén lesznek tel-
jesíthetők.

A résztvevők többsége egyetér-
tett abban is, hogy el kell választani 
a gazdasági növekedést az erőforrás-
felhasználástól, korszerűsíteni kell az 
energiaágazatokat, valamint fenntart-
ható személy- és áruszállítási politikát 
kell bevezetni. A  rendezvény során 
többek közt a bielefeldi (Németország) 
városi közlekedés, a vidéki szennyvíz-
gazdálkodás (Sokoly, Lengyelország) 
és az európai környezetbarát szociális 
lakhatás esetét ismertették példaként 
a bevált gyakorlatokra. (ail) ●

Az EGSZB minden oldalról megvizsgálja 
az aktív időskor kérdését

Gondolkozz környezettudatosan! 
A fenntartható fejlődés 
és a környezetbarát gazdaság lehetőségei

Az aktív időskornak és a generációk 
közötti szolidaritásnak szentelt 2012-
es európai évre készülve az EGSZB 
külön koordinációs csoportot hozott 
létre és bízott meg azzal, hogy össze-
gyűjtse az idősek társadalomban betöl-
tött helyével és szerepével kapcsolatos 
nézeteket, és véleményt dolgozzon ki 
a kérdésről. A csoport élére az aktív 
időskor két jeles képviselőjét állította: 
Renate Heinisch-t, az időseket képvi-
selő német szervezetek munkaközös-
ségét képviselő EGSZB-tagot (az Egyéb 
tevékenységek csoport német tagja) és 
Xavier Verbovent, aki bizottságunk-
ban a Belga Munkavállalók Szövetségét 
képviseli (Munkavállalók csoportja).

A fejlett világ népességének elöre-
gedésére gyakran gazdasági teher-
ként és megoldandó problémaként 
tekintenek, amit Renate Heinisch 
szerint sürgősen el kell felejteni. Az 
„öregség” fogalmán és a hozzá társí-
tott torz képen változtatni kell. Ren-
geteg olyan idős ember van, aki részt 
vesz a társadalmi életben, és önkéntes 
munkát végez, és ha tevékenységük és 
szerepük közismertebb lenne, ez a kép 
is valósághűbb, igazságosabb és pozití-
vabb lenne – mondta Renate Heinisch.

Az Eurostat szerint az idősebb 
(55  és 64  év közötti) munkaválla-
lók foglalkoztatási aránya a legtöbb 
országban alacsonyabb, mint más 
korcsoportoké. „Általában az idősebb 
munkavállalók esnek elsőként áldoza-
tául a vállalati szerkezetátalakítások-
nak” – mondta Xavier Verboven, aki 
emellett aggasztónak tartja, hogy a tár-

sadalom nem kovácsol tőkét az idősek-
ben rejlő lehetőségekből. Az időseket 
a munkaerőpiacon kell tartani, akik 
pedig elveszítik a munkájukat, azokat 
főként képzéssel és a munkafeltételek 
javításával kiemelten segíteni kell.

„Úgy tűnik, mintha a  várható 
élettartam növekedése mellett egye-
dül aktív foglalkoztatási politikákkal 
lehetne biztosítani a  nyugdíjrend-
szerek stabilitását és finanszírozá-
sát” – mondta Xavier Verboven. „A 
nyugdíjkorhatár puszta emelése nem 
oldaná meg a nyugdíjdefi cit problé-
máját.”

Az aktív időskor pedig nem csak 
a  munkavállalásról szól, hanem 
„arról, hogy minél tovább produktív, 
kielégítő és méltóságteljes életet élhes-
sünk” – tette hozzá egyetértően Renate 
Heinisch. Ezért a koordinációs csoport 
az év második felében több konferen-
ciát tervez tartani, melyeken az öre-
gedés különféle szempontjait fogják 
megvizsgálni. A csoport tevékenysé-
geit az az év végi konferencia zárja, 
amelynek célja a politikai ajánlások 
megfogalmazása.

A vita mindnyájunkat érinti, 
mivel ahogy Renate Heinisch meg-
fogalmazta, „egyszer mind idősek 
leszünk”. (asp/mb) ●

A csoport weboldala a www.eesc.
europa.eu/ey2012 címen érhető el.

Szövetkezetek 
a tisztességes 
és versenyképes 
élelmiszer-ellátási láncért

A szövetkezetek alapvetően fon-
tos szerepet játszanak a növekedést 
és a  foglalkoztatást célzó Európa 
2020 stratégiában. Az EGSZB, mely 
tagjai között tudhatja a szövetkezeti 
szektor képviselőit, arra törekszik, 
hogy a szövetkezetek az élelmiszer-
ellátási láncon belül kellően védettek 
és versenyképesek legyenek. Ennek 
megfelelően az EGSZB a  COPA-
COGECA (Európai Gazdaszövetség) 
és az Euro Coop (Fogyasztói Szövet-
kezetek Európai Közössége) társszer-
vezésében április 24-én konferenciát 
rendezett, „Szövetkezetek a tisztessé-
ges és versenyképes élelmiszer-ellá-
tási láncért” címmel. A konferencia 
elsősorban azzal foglalkozott, hogy 
a termelői és fogyasztói szövetkeze-
tek hogyan tudnak kiegyensúlyozott 
módon együtt dolgozni, nemcsak 
tagjaik érdekében, hanem az élelmi-
szer-ellátási láncban megfi gyelhető 
tisztességtelen gyakorlatok és a visz-
szaélések elleni küzdelem jegyében 
is. A meghívott előadók között több 
magas rangú személy szerepelt, köz-
tük az Európai Bizottság Belső Piaci 
Főigazgatósága, az Európai Parla-
ment, a  dán elnökség, az EGSZB, 
valamint mezőgazdasági termelői és 
fogyasztói szövetkezetek képviselői. 
Carlos Trías EGSZB-tag, a spanyol 
fogyasztói szövetkezetek uniójának 
(UNCCUE) igazgatója is részt vett 
a konferencián, és készséggel vála-
szolt az EGSZB info kérdéseire.

Kérem, magyarázza 
el olvasóinknak, hogy mit 
is jelent egy fogyasztói 
szövetkezet, és mi a szerepe 
az élelmiszer-ellátási láncban!

A fogyasztói szövetkezet egy 
olyan vállalat, melyben a  fogyasz-
tók a  tulajdonosok, akik tehát oly 
módon tudnak befolyást gyakorolni 
az ellátásra, hogy az jobban megfelel-
jen a keresletnek, és olyan lépéseket 
tudnak tenni, amelyek megfelelnek 
törekvéseiknek. A fogyasztói csopor-
tok tehát egy szövetkezeten keresztül 
fontos szerepet játszhatnak az agrár-
élelmiszeripari értékláncban oly 
módon, hogy közvetlen kapcsolatot 
alakítanak ki a munkafolyamattal, és 
ezeken a kereteken belül tárgyalnak.

Miért olyan fontos, hogy 
új élelmiszer-ellátási 
modelleket vezessünk 
be az uniós piacra? Milyen 
az aktuális helyzet, és hogyan 
lehet javítani rajta?

Az agrár-élelmiszeripari értéklánc 
jelenlegi működése, amellyel annak 
számos tagja elégedetlen, egyfelől 
fenyegeti a  mezőgazdaság túlélé-
sét, másfelől akadályozza a  felelős 
fogyasztói magatartás kifejlődését. 
A  helyzet orvoslásához közvetlen 
és átlátható kapcsolatot kell kiépí-
teni a különböző érdekelt szereplők 
között, kizárni a közvetítőket, akik 
nem nyújtanak hozzáadott értéket, 
illetve javítani egyes szereplők rossz 
gyakorlatain. Olyan piac előmozdí-
tására törekszünk, mely magáénak 
vallja, hogy összhangban működik 
a szövetkezeti mozgalomnak ezek-
kel az elveivel és értékeivel, miközben 
ösztönzi a fogyasztók és a fenntart-
ható termelés közötti teljes kölcsön-
hatás érvényesülését.

Bár még mindig egy kialakulóban 
lévő piacról beszélhetünk, számos 
kezdeményezés lassan megvalósul. 
Ezek közül a következőket érdemes 
megemlíteni:

 ■  „Szövetkezeti példa az élelmi-
szer-ellátási lánc működésének 
kiegyensúlyozására”, Sodiaal 
Union, Franciaország;

 ■  „A helyi és bioélelmiszerek az 
élelmiszerboltok ellátási érték-
láncának optimalizálásában az 
S Group-on belül”, SOK Corpo-
ration, Finnország;

 ■  „Hogyan működnek együtt 
a  holland gyümölcs- és zöld-
ségtermelő szövetkezetek a kis-
kereskedőkkel? A Th e Greenery 
példája”, DPA, Hollandia;

 ■  „Territory.coop: etikus kapcso-
lat a helyi közösségekkel”, Coop, 
Olaszország;

 ■  „Szövetkezeti íz”, UNCCUE, 
Spanyolország. (ail) ●op

Minden szint politikai elkötelezettsége 
szükséges a fenntartható gazdaság 
létrehozásához.

Egyszer mind idősek leszünk.

Carlos Trías, az EGSZB tagja, a Spanyol Fogyasztói Szövetkezetek Uniójának (UNCCUE) 
igazgatója.

A társadalom jórészt nem aknázza ki az 
idősekben rejlő lehetőségeket.
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A KAP 2013 után

Áprilisi plenáris ülésén az 
EGSZB elfogadott egy véle-
ményt a  KAP 2013  utáni 
reformjáról, melynek elő-
adója Dilyana Slavova (az 
„Egyéb tevékenységek” cso-
port bolgár tagja), társelő-
adója pedig Franco Chiriaco 
(Munkavállalók csoportja, 

Olaszország) volt. Véleményében az EGSZB támogatja azt a törek-
vést, hogy csökkentsék az egyes tagállamokban a gazdálkodóknak 
juttatott támogatások szintje közötti különbségeket. A pénzügyi for-
rások tagállamok közötti újraelosztásának kiegyensúlyozottabbnak 
és méltányosabbnak kell lennie.

A vélemény azt is kifejti, hogy az európai agrármodell nem 
működhet világpiaci árak és feltételek mellett, ha nincs elegendő 
pénzügyi forrás. Az elmúlt években tapasztalt szélsőséges áringa-
dozások felvetik a hatékonyabb piacirányítási eszközök szükséges-
ségét. Az EGSZB szerint jobban össze kell hangolni a keresletet és 
a kínálatot, illetve át kell alakítani az ellátási lánc szereplői közti piaci 
erőviszonyokat.

Végül pedig az EGSZB növelni szeretné a rugalmasságot a közvet-
len kifi zetések (I. pillér) és a vidékfejlesztés (II. pillér) között. (ail)
 ●

Közbeszerzés válság idején: kiváló lehetőség az 
egységes piac fellendítésére

Európában a hatóságok minden évben a GDP-nek körülbelül a 18%-
át költik el árubeszerzésre, építési beruházásra, illetve szolgáltatás-
nyújtásra vonatkozó beszerzésre. Az ezzel járó kiadások mérete 

miatt a  közbeszerzés révén jelentős 
emelő hatás fejthető ki az egységes piac 
megvalósítása irányában. Tekintettel 
a  jelenlegi költségvetési megszorítá-
sokra és a gazdasági válságra, az állami 
hatóságoknak garantálniuk kell, hogy 
erre szánt forrásaikat optimálisan költik 
el a növekedés és a munkahelyterem-
tés előmozdítása érdekében. Az EGSZB 
ezért úgy határozott, hogy támogatja 
a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály 
reformját és a közbeszerzési rendszer 
modernizációját. Az áprilisi plenáris 

ülésre beterjesztett, a közbeszerzés és a koncessziós szerződések tár-
gyában készült véleményében (felelős: Miguel Ángel Cabra de Luna, 
„Egyéb tevékenységek” csoport) az EGSZB kéri, hogy szociális és kör-
nyezetvédelmi kritériumokat is vegyenek fi gyelembe a közbeszerzési 
szerződések odaítélésekor, továbbá fordítsanak különös fi gyelmet 
a szociális vállalkozásokra és ösztönözzék a kkv-k részvételét. (ail) ●

Szövetkezetek: közös gazdasági és társadalmi 
célok szolgálatában

Abból az alkalomból, hogy az ENSZ 2012-t a szövetkezetek nemzet-
közi évének nyilvánította, az EGSZB az európai ipar jelentős elemei-
ként támogatni és védeni szeretné a szövetkezeteket. A szövetkezetek 
válság idején valóban ellenállóbbak és stabilabbak, mint a többi vál-
lalatforma; ezenkívül új vállalkozási módszereket fejlesztenek ki. Az 
EGSZB április 25-én elfogadott, a szövetkezetekről és a szerkezet-
átalakításról szóló véleménye (előadó: Marie Zvolská, Munkaadók 
csoportja, Cseh Köztársaság) szerint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez hozzájáruló valamennyi uniós politikában 
fi gyelembe kellene venni a szövetkezeteket, és biztosítani kell, hogy 
könnyebben hozzáférhessenek az EBB/EBA pénzügyi mechanizmu-
saihoz. (ail) ●

Egy új gazdasági modell nyomában

Az önkéntes intézkedéseket nagyobb kötelező erővel bíró, szabályozó 
intézkedésekkel kell kiegészíteni, ha azt akarjuk, hogy Európa áttérjen 
a fenntartható termelésen és fogyasztáson alapuló zöld gazdaságra 
– jelentette ki az EGSZB egy nemrégiben elfogadott véleményében, 
amely a dán elnökség felkérésére készült. A vélemény leszögezi, hogy 
környezetbarátabb fi skális politikákra és piaci alapú ösztönzőkre van 
szükség a fenti átállás elősegítésére.

„A fenntarthatóbb termelést és fogyasztást célzó, eddig alkalma-
zott önkéntes intézkedéseknek megvannak a maguk korlátai. Az 
üzleti szféra és a fogyasztók is csak módjával és egyenlőtlenül élnek 
ezekkel az eszközökkel” – véli An Le Nouail Marlière (Franciaország, 
„Munkavállalók” csoportja), a vélemény előadója. Megjegyzi, hogy 
az EU-nak fokoznia kellene a szabályozás terén tett erőfeszítéseit, 
hogy kivezesse a piacról a nem fenntartható termékeket, eltörölje 
a negatív környezeti hatásokkal járó támogatásokat és környezetbarát 
közbeszerzési politikát honosítson meg.

Az EGSZB véleménye a gazdasági modell alapos átgondolására 
szólít fel. A jelenlegi modell, amely csupán GDP-alapú mutatókban, 
illetve egyre nagyobb növekedésben és keresletben tud gondolkodni, 

alkalmatlan arra, hogy áttérjünk 
vele a valódi fenntartható gazda-
ságra. Az áttéréshez ugyanis olyan 
további mutatókra van szükség, 
amelyek nemcsak az eredményeket 
mérik, hanem azt is, hogy mind-
ezek elérése milyen környezeti 
megterheléssel jár, illetve infor-
mációval szolgálnak az emberek 
közérzetéről, a társadalmi egyen-
lőségről és a jólétről is. (mb) ●

A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN

A labilis gazdasági helyzet alaposan 
próbára teszi az európai divatágazatot

A világ 25 legnagyobb d ivatcége közül 
17 európai. A termékek mintegy 70%-
át Európában állítják elő, és az ágazat 
a válság ellenére is növekszik, bár egyre 
lassuló ütemben. Európa vajon képes 
pozíciójának megőrzésére egy olyan 
időszakban, amikor egyre kíméletle-
nebb a globális verseny? „Az elmúlt 
években ez a kulcsfontosságú ágazat 
nem kapott megfelelő figyelmet”– 
állapította meg Henri Malosse, az 
EGSZB-n belüli Munkaadók csoportjá-
nak elnöke egy, az ágazat képviselőivel 
közösen tartott workshopon, amelyet 
csoportja az Európai Bizottsággal 
együtt szervezett abból a célból, hogy 
megvizsgálják a divatágazat fellendíté-
sének lehetőségeit.

Hidakat kell építeni a digitális és 
a divatágazat között, és javítani kell 
a divatágazat különféle szereplői közötti 
kommunikációt. Könnyebbé kell tenni 
a pénzügyi forrásokhoz való hozzáju-
tást, és elő kell segíteni a nemzetközivé 
tételt. A divatágazat jövőjének átgon-
dolása során a fi atalokról – különösen 
a  munkanélküliekről – sem szabad 
megfeledkezni. A  fiatalok rendkívül 

fontosak a divatágazat jövőbeli sikere 
szempontjából, ezért nagyobb mérték-
ben hozzá kellene járulni az oktatási 
és képzési intézetek tevékenységéhez, 
többek között a képzettségek és képes-
ségek területén.

Az innováció és a  kreativitás az 
ágazat hajtóereje, így mindkettő ösz-
tönzésre és védelemre szorul. Az intel-
lektuális és szakképzettségek védelme 
érdekében Európának kiemelt fi gyel-
met kell fordítania a fi atalokra, hogy 
elejét vegye az agyelszívásnak. Kevés 
kreatív ágazat nyújt segítséget a divat-
szakma újoncainak, de Dr. Wendy 
Malem, a Centre for Fashion Entreprise 
(Divatvállalati Központ) igazgatója 
bepillantást engedett abba, hogy szerve-
zete hogyan segíti a fi atal divattervező-
ket képességeik fejlesztésében, hogyan 
támogatja az új cégeket, és hogyan ala-
kít ki szakmai együttműködést a divat-
tervezők, a gyártók és a kiskereskedők 
között. Arra is rá kell mutatni, hogy az 
ágazaton belül folyamatos innováció 
megy végbe, például – az „intelligens 
textilipari termékek” tekintetében – 
a textilszálakkal kapcsolatban.

A felszólalók hangsúlyozták, hogy 
versenyhelyzetének megőrzése, illetve 
fejlesztése céljából az EU-nak vízióra 
van szüksége az ágazat irányítását ille-
tően. Ehhez azonban az új technológi-
ákba való befektetésekre van szükség. 
Az EU-ra ezzel kapcsolatban az a szerep 
hárul, hogy hálózatokat hozzon létre, és 
kapcsolatokat építsen ki a divattervezők 
és a cégek között. Ezenkívül a digitális 
és a divatágazat közötti kapcsolatot 
szorosabbá kell tenni, mivel ez létfon-
tosságú az ágazat jövője szempontjából.

Az európai luxusvállalatok üzleti 
modelljének alapja a  beszámolók 
tanúsága szerint a  folyamatos inno-
váció, a kiváló minőség, a szakképzett 
munkaerő és az export. A magánszek-
tor fenntartható fejlődésbe irányuló 
befektetései nyomán újszerű üzleti 
modellek alakulnak ki, amelyek támo-
gatást érdemelnek.

Mivel az európai divatágazat éltető 
elemét a kkv-k jelentik, segíteni kell 
működésüket. A  legtöbb kkv-nak 
tervezésre manapság nincs kimon-
dottan szüksége, ellenben a  marke-
tingtevékenység nagyon fontos, hogy 
termékeiket könnyebben el tudják adni. 
A pénzügyi forrásokkal és a nemzet-
közivé tétellel kapcsolatban azonban 
a divatágazat támogatása érdekében fel-
tétlenül ösztönözni kell a befektetőket, 
és meg kell könnyíteni a hitelhez jutást 
és a  pénzügyi forrásokhoz történő 
hozzáférést a kkv-k és más érdekeltek 
számára (a divattervezők is idetartoz-
nak, akiknek pénzügyi forrásokra van 
szükségük az új márkák kialakításához, 
a  termékek európai előállításához, 
a minőségi nyersanyagok beszerzéséhez 
és a vásárlók érdeklődésének felkeltésé-
hez).  (mp) ●

RÖVID HÍREK

Az EGSZB – azzal a céllal, hogy működése minél kevésbé terhelje a környeze-
tet – 2008 óta keményen dolgozik egy környezetközpontú irányítási rendszer 
bevezetésén, amely megfelel az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerének (EMAS). Időközben sikerült például elérnie, hogy áramfogyasz-
tása 16%-kal, gázfogyasztása pedig 28%-kal csökkenjen. Ezeket az erőfeszíté-
seket először 2009-ben díjazták, amikor az EGSZB Brüsszeltől megkapta az 
„ökodinamikus vállalat” minősítés legmagasabb – háromcsillagos – fokozatát.

Az EGSZB munkatársai tevékenyen részt vesznek a projektben. Több 
részleget átfogó munkacsoportok megoldásokat keresnek a papírhasználat 
csökkentésére, és a közbeszerzésekben is egyre fontosabb szerepet játszanak 
a környezetvédelmi szempontok.

Mindennek köszönhetően az EGSZB nemrégiben átvehette az EMAS-címkét 
és az ISO14001 tanúsítványt. (nk) ●

Az EGSZB fontos környezetvédelmi elismerésben részesül

Új EGSZB-kiadványok

 ■ Európai Integrációs Fórum

 ■ Az EGSZB és a földközi-tengeri térség

 ■ Az EGSZB és Latin-Amerika

 ■ Útmutató az európai polgári kezdeményezéshez

 ■ A média szabadsága az EU-ban és a szomszédos országokban

 ■ Európa közlekedése válaszút előtt áll.

 ■ Bevándorlás és beilleszkedés

 ■ Az EGSZB és a Nyugat-Balkán

 ■ Fogyasztók Európai Napja

 ■ Az EGSZB és a nemzetközi kereskedelem

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

Anna Maria Darmanin, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság alel-
nöke és Gianni Pittella, az Európai 
Parlament első alelnöke tavaly ősszel 
összefogott, és kiadott egy kezdemé-
nyezést „5 ötlet Európa megfiatalí-
tásához” címmel. A  projekt során, 
melynek célja az uniós országokban 
élő fiatalok várakozásainak és igé-
nyeinek feltérképezése, a két politi-
kus a kontinens különböző részein 
egyetemista fiatalokkal találkozott. 
Miközben a projekt még gőzerővel 
zajlik, az EGSZB info találkozott a két 
alelnökkel, hogy megkérdezze őket, 
mire jutottak.

EGSZB info: Miért döntöttek 
úgy, hogy útnak indítják ezt 
a kezdeményezést?

Anna Maria Darmanin: A fi ataloknak 
ma hihetetlen kihívásokkal kell szem-
benézniük. A fi atalok munkanélküli-
sége egyre nő, most már uniós szinten 
20%-ra tehető, miközben egyes orszá-
gokban a 40, sőt az 50%-ot is eléri. Ez 
elfogadhatatlan, és az emberi tehet-
ség elképesztő pazarlása. Egyértelmű, 
hogy itt sürgősen lépéseket kell tenni. 
A fi ataloknak támogatásra van szük-
ségük, és számos olyan program van, 
amely éppen ezt szolgálja. Az „5 ötlet 
Európa megfiatalításához” elneve-
zésű kezdeményezésünkkel nem az 
a célunk, hogy egy sokadik projektet 
indítsunk a fi atalok érdekében. Nem, 
mi a fi atalokkal akarunk végrehajtani 
egy projektet.

Gianni Pittella: Rengeteg fi atal napi 
szinten profi tál az EU-ból. Sokan vet-
ték igénybe a mobilitás fellendítését, az 
oktatást vagy a szakmai és személyes 
fejlődés elősegítő különféle uniós kez-
deményezéseket. Mégis, mindennek 
ellenére gyakran nem veszik észre, 
hogy az EU milyen hatást gyakorol az 
életükre, és nem érzik úgy, hogy ehhez 
őnekik is közük van. Azt hiszem, hogy 

ez a kezdeményezés, amely utat nyitott 
a közvetlen párbeszédnek, hozzájárult 
egy kicsit ahhoz, hogy közelebb hoz-
zon minket egymáshoz.

Számos európai egyetemet 
meglátogattak. Mi az, ami 
a leginkább feltűnt Önöknek?

AMD: Amit láttam, az ellentmond 
annak az általános vélekedésnek, hogy 
a  fiatalokat nem érdekli a politika, 
és nem akarnak benne részt venni. 
Igenis aktívan és egyre aktívabban 
állnak a  politikához, bár azt nem 
lehet mondani, hogy szervezetten. 
Írnak és késhegyre menő vitákat foly-
tatnak egymással sok fontos politikai 
kérdésről, például a  foglalkoztatás, 
az éghajlatváltozás vagy a tudásalapú 
gazdaság témaköréről, de nem fordul-
nak a politikusaikhoz vagy az európai 
parlamenti képviselőkhöz. Ők a szo-
ciális média vagy az általuk létreho-
zott hálózatok révén kapcsolódnak be 
a politikába.

GP: Nekem az volt a benyomásom, 
hogy nagyon szeretnének a közép-
pontba kerülni. Az egyik diák ezt így 
fogalmazta meg: „Eleget hallottam, 
hogy én vagyok a jövő. Én a jelen aka-
rok lenni.” A másik dolog, ami feltűnt, 
az a határozott lelkesedésük Európa 
iránt. A fi atalok több Európát, több 
demokráciát és több beleszólást akar-
nak, mégpedig MOST. Nem hagyhat-
juk őket cserben.

AMD: Most az a nehéz feladat áll 
előttünk, hogy nézeteiknek teret adva 
a rengeteg hozzájárulást egy jól kidol-
gozott politikává gyúrjuk.

Az európai fi atalok mindenütt 
egyformák?

GP: Azoknak, akikkel mi találkoztunk, 
más és más nézeteik és álmaik vannak, 
de kivétel nélkül valamennyiük számít 
az EU támogatására a munkahelykere-
sésnél. A bizonytalanság és a jövőtől 

való félelem érzése majdnem minden-
ütt jelen van.

AMD: A munkanélküliségtől való 
félelem valamennyiükben ott van, de 
a jelenséget más-más okoknak tulaj-
donítják, így a megoldásról is eltér 
a véleményük. A lengyel és olasz diá-
kok például azt tartják a munkaerőpi-
acra való belépés fő akadályának, hogy 
az oktatás és az igényelt készségek nem 
felelnek meg egymásnak. A spanyol 
fi atalok egyértelműen azt emelték ki, 
hogy az EU-nak aktívabb munkaerő-
piaci politikát kellene folytatnia.

Érdekli őket az európai 
integráció kérdése?

GP: A fi atalok valamennyi országban 
kifejezésre juttatták a nemzeti kultúra 
és identitás iránti elkötelezettségüket. 
Határozottan úgy vélték, hogy Európa 
gazdagsága a sokszínűségében rejlik. 
Éppen ezért jobb nyelvtanítási mód-
szereket és a multikulturális tanulási 
tapasztalatszerzés lehetőségeinek 
bővítését követelték. Úgy látják, hogy 
mindez az uniós integráció folyama-
tába való teljes értékű bekapcsolódá-
suk előfeltétele.

AMD: Foglalkoztatja és aggasztja 
őket az uniós integráció kérdése. Az 
Egyesült Királyságban a diákok arról 
panaszkodtak, hogy egyre mélyülő 
szakadékot látnak az EU és a tagálla-
mokban élő emberek között. Az auszt-
riai diákok számára kardinális kérdés, 
hogy az Európai Bizottság és a Tanács 
elnökét közvetlenül válasszák. Úgy 
érzik, hogy ez az EU-t sokkal demok-
ratikusabbá, az embereket pedig 
érdeklődőbbé és aktívabbá tenné.

Mit terveznek következő 
lépésként?

AMD: Én a fi ataloktól hallott vélemé-
nyek alapján hamarosan benyújtok 
majd az EGSZB-hez egy javaslatot 
saját kezdeményezésű vélemény készí-
tésére, amely remélhetőleg segíteni fog 
abban, hogy az uniós intézmények úgy 
alakítsák politikáikat, hogy azok a fi a-
talokat érdeklő legfontosabb kérdése-
ket is eredményesen kezelni tudják.

GP: Én a legérdekesebb elgondo-
lásokat továbbítom majd az Európai 
Parlamenthez, és kollégáimmal együtt 
azon fogok munkálkodni, hogy jog-
szabályokká formáljam őket. Ez 
a nagyszerű tapasztalat emellett egy 
Anna Mariával írandó közös könyv 
legfontosabb részéhez is alapul szolgál 
majd, amelyet az év végén szándéko-
zunk kiadni. Remélem, hogy még sok 
hasonló, értékes projektet vihetünk 
véghez együtt. (mb/rdr) ●

Most az a nehéz feladat áll előttünk, 
hogy a fi atalok nézeteiknek teret adva jól 
kidolgozott politikát alakítsunk ki.

A bizonytalanság és a jövőtől való félelem 
érzése majdnem mindenütt jelen van.
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Hamarosan az EGSZB-nél

Az EGSZB keretében működő Ipari 
Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága 
(CCMI) fennállásának tizedik évfordu-
lójáról 2012. június 12-én emlékezünk 
meg az EGSZB brüsszeli szákházában.

Az EU elődjének, az Európai 
Szén- és Acélközösségnek (ESZAK) 

a megszűnését követően, 2002. július 
23-án létrehozott Ipari Szerkezetváltás 
Konzultatív Bizottsága megörökölte és 
bővítette az ESZAK idején felhalmo-
zott szaktudást. A szén- és acélipar-
ral kapcsolatban kialakult strukturált 
párbeszédet nemcsak folytatta, hanem 
fokozatosan ki is terjesztette a kibővült 
Unióban zajló ipari szerkezetátalakítás 
minden területére.

A jubileumi konferencia célja az 
EGSZB hatáskörébe tartozó területeken 
tapasztalható legújabb fejlemények és 
tendenciák áttekintése. A folyamatos és 
fenntartható ipari szerkezetváltást szem 
előtt tartva a konferencia célja ezenkívül 
az EGSZB munkamódszereinek javítása 
az európai iparban történő változásokra 
való felkészülés, valamint a szociális, 
gazdasági és környezeti kihívásokra 
történő válaszadás tekintetében.

Aktív részvételére számítunk! 
További információkat honlapun-
kon, a  www.eesc.europa.eu címen 
talál. (mp) ●

Tízéves az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív 
Bizottsága

Az energia jövője és a civil társadalom 
az EU-ban – az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos 
szövetség kialakítása

Az EGSZB rendszeresen hangot ad 
annak a véleményének, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaság kialakításához mély-
rehatóan át kell alakítanunk munka- és 
életstílusunkat. Ennek alapján az EGSZB 

2012. június 20-án konferenciát szervez 
arról, hogy a 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemterv által meghirdetett jövőbeli 
energiaszerkezettel kapcsolatos útmu-
tatási folyamat hogyan támaszkodhat 
a polgárok valódi részvételére az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátással járó 
energia jövőjéről szóló vitában.

A konferencia vitái először azokkal 
a bevált gyakorlatokkal foglalkoznak 
majd, amelyek a  polgárokkal vagy 
a polgárok egymás között folytatott, az 
energia jövőjéről szóló párbeszédekkel 
kapcsolatosak. A viták témái között az 
energia jövője, a változások európai tár-
sadalmakban történő kezelése, a média 
szerepe, továbbá a polgárok nevelése és 
tudatossága szerepel.

Ha további információkra van szük-
sége, illetve jelentkezni szeretne a kon-
ferenciára, kérjük, írjon az alábbi e-mail 
címre: energyfuture2012@eesc.europa.
eu ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance
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