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BEVEZETŐ

Államadósság-válság és költségvetési 
unió: ugyanazon érem két oldala?

Tisztelt Olvasók! 
Az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló „Rio+20” című 

konferenciája, amelyre június 20–22. között került sor 

Rio de Janeiróban az 1992-es Föld-csúcstalálkozó 

nyomon követéseként, fontos alkalmat jelentett annak 

megvitatására, hogy hogyan lehetne megvalósítani az 

átmenetet a mindenki számára valóban fenntartható jövő felé, az eredmények azonban 

kevésbé voltak nagy hatásúak, mint ahogy azt az EGSZB küldöttsége szerette volna.

Az elmúlt évben az EGSZB széleskörű, átfogó menetrenden dolgozott, amely a 

fenntarthatóság mindhárom – szociális, gazdasági és környezeti – pillérének azonos 

súlyt adott.  Elsősorban konkrét célokat, célkitűzéseket, intézkedéseket és mecha-

nizmusokat tartalmazó fenntarthatósági ütemterv kidolgozását kértük. Ezért csak 

sajnálni tudjuk, hogy az Európán belüli és az azon kívüli civil társadalom számos 

elvárását fi gyelmen kívül hagyták. Remélnünk kell tehát, hogy a végrehajtási szakaszban 

lehetőség nyílik majd a javításra és a Rióban elfogadott zárónyilatkozat feltételeinek 

meghaladására.

A konferencián összegyűlt állam- és kormányfők egyedülálló alkalmat mulasztottak 

el arra, hogy döntő lépést tegyenek a nagyobb fokú szociális és környezeti igazságos-

ság megvalósulása felé.  Ami szerintem a leginkább sajnálatos, az az, hogy nem jött 

létre sem konkrét cselekvési terv az elkövetkező évekre, sem pedig kötelező érvényű 

megállapodás a fenntartható fejlesztési gyakorlatokra vonatkozóan. Sajnos túl kicsi 

súlyt kapott a fenntartható fejlődés szociális vetülete, és nem nyertek annyi teret, mint 

reméltük volna az olyan célkitűzések sem, mint a szegénység felszámolása, vagy az 

élelemhez, a tiszta vízhez és a fenntartható energiához való hozzájutás biztosítása.  Nem 

lehettünk tanúi annak sem, hogy az ENSZ környezetvédelmi programját szakosodott 

ügynökséggé fejlesztették volna tovább.

Végül szintén csalódást jelentett, hogy nem állították fel a jövőbeli nemzedékekkel 

foglalkozó ombudsmani hivatalt.  Jelképes jelentőséget nyert volna annak elismerése, 

hogy szükség van olyan nemzetközi hatóságra, amely érvényesítheti az eljövendő gene-

rációk jogait a rövid távú gazdasági érdekekkel szemben.

A konferencia bizonyos eredményei azonban mégis sikernek tekinthetők.  Üdvözöl-

tük, hogy a zárónyilatkozatban a fenntartható fejlődés húzóerejeként központi helyet 

kapott a „zöld gazdaság” fogalma.  A fenntartható fejlődési célok koncepciójának 

bevezetését is kedvezően fogadtuk, amelyet ezután, amint lehet, ki kell dolgoznunk és 

a gyakorlatban kell alkalmaznunk ahhoz, hogy e csúcstalálkozó egy olyan világszintű 

változási folyamat kiindulópontjává válhasson, amely fenntarthatóbbá és befogadóbbá 

teszi társadalmunkat.  Végül, de nem utolsósorban a civil társadalom szerepe elismerést 

nyert a fenntartható fejlődés elősegítése és megvalósítása terén.

Ahogy azt már mondtam: a Riót követő út ugyanolyan fontos, mint az oda vezető.  

A „Rio+20” konferencia nyomon követése a civil társadalom egyik prioritásává kell 

váljon ezután, és továbbra is szerepelni fog az általam előtérbe helyezett feladatok 

között, amíg csak mandátumom az EGSZB elnökeként véget nem ér.
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Európai méhek!

A méhek ősidők óta fontos szerepet játsza-
nak a természeti környezet működésében; 
a növények beporzása révén mezőgazda-
sági gyakorlataink létfontosságú részét 
képezik. Az utóbbi években a mézelő 
méhek kezdtek riasztó mértékben eltűnni. 
A jelenség oka még mindig nem ismert, 
jóllehet a szennyezés, a monokultúra és 
a növényvédő szerek túlzott használata 
egyaránt az okok között szerepelhet. 

Az EGSZB tisztában van ezzel a problémával, valamint annak a biológiai sokfé-
leségre, az élelmiszerek minőségére és az ellátás biztonságára gyakorolt hatásával. 
Ezért 2012. május 7-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók 
Bizottsága méhkasokat telepített a Jacques Delors épület tetejére Brüsszelben. Ezzel 
megvalósult a bizottságaink által közel egy éve elindított projekt, melyhez az Apis 
Bruoc Sella nyújtott segítséget. Ez utóbbi szövetség célja, hogy minél több méhkast 
helyezzenek el a városi háztetőkön. A projekt azt kívánja megmutatni, hogy a 
városoknak is van szerepük a biológiai sokféleség megőrzésében, és hogy a magunk 
szerény eszközeivel mindannyian képesek vagyunk tenni valamit veszélyeztetett 
ökoszisztémáink megvédéséért.

Május 31-én a két bizottság „városi méhek” projektjének hivatalos megnyitó-
ján több szerencsés résztvevőnek is alkalma nyílt megkóstolni bizottságaink első 
méztermését (alig 20 „munkanap” eredményét). A két méhkas várhatóan mintegy 
40 kilogramm mézet termel majd évente. (rdr) ●

Nyílt nap 2012-ben
Az EGSZB megnyitja kapuit a nagyközönség előtt

Több mint 3000  ember látogatott el 
az EGSZB-hez 2012. május 12-én az 
európai uniós intézmények 20. Open 
Day programjára. A rendezvény témája 
ebben az évben a fenntarthatóság és a 
zöld gazdaság volt, ezáltal is felkeltve az 
érdeklődést az ENSZ fenntartható fejlő-
désről szóló RIO+20 konferenciájához 
kapcsolódó központi témák iránt. Kulcs-

fontosságú problémákat, mint például a zöld munkahelyek, a megújuló energia, a 
fenntartható városok és a vízfogyasztás, kreatív és interaktív módon mutattak be. 

A látogatóknak alkalmuk nyílt az EGSZB tagjaival és tisztviselőivel való beszél-
getésre, az EGSZB tevékenységének megismerésére, valamint az egész családnak 
szóló, szórakoztató tevékenységek kipróbálására. Staff an Nilsson elnök és Anna 
Maria Darmanin alelnök, csakúgy mint Martin Westlake főtitkár egész nap jelen 
volt a rendezvényen, és aktívan részt vett a látogatók fogadásában, illetve a kör-
nyezetvédelmi kérdések iránti érdeklődés fokozásában. 

Az EGSZB számos tagjának és tisztviselőjének kiváló (és önkéntes) munkája 
ebben az évben is hozzájárult a kezdeményezés sikerének biztosításához amellett, 
hogy a nagyközönség számára dinamikus és életteli képet festett intézményünk-
ről. (rdr) ●
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A következő szám 2012 szeptemberében jelenik meg. 

2008 óta a gazdasági válság, mely az 
Egyesült Államokban kezdődött, köz-
ponti szerepet kapott a médiában és 
vezető helyre került a világ vezetőinek 
politikai programjában.  Most, hogy a 
válság átterjedt Európára, egyre gya-
koribb a Federal Reserve és az Euró-
pai Központi Bank összehasonlítása.  
Június 16-i számában a Th e Economist 
Kalifornia államháztartását Görögor-
szágéhoz hasonlítja. A Los Angeles-i 
tudósító tollából származó cikk arra 
enged következtetni, hogy az EU-t 

kívülről integráltabbnak látják, mint 
belülről: másként miért is hasonlíta-
nának össze egy amerikai szövetségi 
államot egy uniós tagállammal?  Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság meggyőződése, hogy a „több 
Európa” több és jobb eszközöket jelent 
a globális válság elleni küzdelemhez és 
annak elkerüléséhez.

Az arról szóló vita, hogy hogyan for-
máljuk az EU-t a gazdasági integráció 
szempontjából, az EGSZB fi gyelmének 
középpontjában áll, hiszen a tét nem 
kisebb, mint maga az európai szociális 
modell.  Kézenfekvő tehát az EGSZB 
gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó 
ECO szekciója számára, hogy olyan 
kérdéseket vitasson meg, mint az 
eurókötvények bevezetése, egy euró-
pai hitelminősítő intézet felállítása, 
polgáraink pénzügyi oktatása vagy a 
pénzügyi piacok szabályozása.

A fentiek jegyében az EGSZB 2012. 
június 7-én magas szintű konferen-
ciát szervezett a jelenlegi államadós-
ság-válsággal kapcsolatos kérdések 
megvitatására. A résztvevők között 
köszönthettük Jean-Claude Junckert, 
Luxemburg miniszterelnökét és az 
eurócsoport elnökét, Enzo Moavero 
Milanesi európai ügyekért felelős 

Ciprus egy jobb Európáért*

Annak tudatában, hogy Európának 
megerősödve kell kilábalnia a jelenlegi 
gazdasági válságból, a ciprusi elnökség 
a fenntartható fejlődéshez, a társadalmi 
kohézióhoz és a munkahelyteremtéshez 
hozzájárulva egy jobb Európa érdekében 
kíván tevékenykedni. A jelenlegi társa-
dalmi-gazdasági fejlemények eredménye-
képpen egy olyan Uniót tűztünk ki célul, 
amely nagyobb jelentőséggel rendelkezik 
polgárai és a világ számára, és amely a 
szolidaritás elvén alapul.

Elengedhetetlenül fontos, hogy egy 
hatékonyabb és fenntarthatóbb Európa 
mellett szálljunk síkra. Ennek kapcsán a 
legfontosabb napirendi pontot a 2014–
2020-as többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások jelentik, amelyek lehetősé-
get adnak egy olyan költségvetésről és 
politikai iránymutatásokról szóló meg-
állapodásra, amelyek hozzájárulnak 
a növekedéshez és a versenyképesség 
fokozásához. A ciprusi elnökség a pénz-
ügyi keretről szóló tárgyalások lezárása 
érdekében fog tevékenykedni, továbbá 
azért, hogy minél nagyobb előrelépéseket 
sikerüljön elérni a közös politikákat, köz-
tük a közös agrár- és halászati politikát, 
valamint a kohéziós politikát érintő tár-
gyalások során. Mivel az elnökség kiemeli 
a kohéziós politika jelentőségét, vélemény 
kidolgozására kértük az EGSZB-t egy, a 
földközi-tengeri térségre vonatkozó 
makroregionális stratégiáról és annak 
a szigeti tagállamokat érintő előnyeiről. 
A környezetvédelem, a környezeti fenn-
tarthatóság, valamint az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelése szintén kulcsfontos-
ságú kérdés lesz az elnökség számára.

Egy jobban teljesítő és növekedés-
alapú gazdasággal rendelkező Európa 
szintén létfontosságú a jelenlegi válság 
leküzdéséhez és az EU versenyképes-
ségének növeléséhez. Ezért a fi skális és 
makroökonómiai politikák felügyeletének 
erősítésére, valamint a pénzügyi stabili-
tás biztosítására helyezzük a hangsúlyt. 
Emellett elengedhetetlen a növekedés 
fellendítése, a ciprusi elnökség pedig a ver-
senyképesebb Európához való hozzájáru-
lás érdekében a belső piac megerősítésére 
és a munkahelyteremtés, a kutatás és az 
innováció elősegítésére fog összpontosí-
tani, különös tekintettel a kkv-kre. 

A polgárai számára jelentősebb, 
szolidaritáson és társadalmi kohézión 
nyugvó Európa megvalósítása érdekében 
nagy súlyt fektetünk a fi atalok foglalkoz-
tatására, tekintve a növekvő uniós mun-
kanélküliségi rátákat. A Közös Európai 
Menekültügyi Rendszer 2012  végégig 
történő létrehozása szintén prioritást 
jelent. Ennek kapcsán feltáró vélemény 
kidolgozására kértük fel az EGSZB-t egy 
olyan rendszer (Eurodac) létrehozásáról, 
amely a menedékkérők és illegális beván-
dorlók bizonyos csoportjai ujjlenyoma-
tainak összehasonlítására szolgál. Az 
elnökség kikérte az EGSZB véleményét a 
részvételi folyamatok megerősítéséről és 
a helyi önkormányzatoknak, a civil tár-
sadalomnak és a szociális partnereknek 
az Európa 2020 stratégia végrehajtásába 
való bevonásáról is. 

A ciprusi elnökség célja az is, 
hogy Európát  közelebb hozza 
szomszédainkhoz, előmozdítva a bővítés 
ügyét és hangsúlyozva az európai szom-
szédságpolitika déli dimenzióját, ugyanak-
kor tovább erősítve az Uniót nemzetközi 
színtéren, különös tekintettel az EU fej-
lesztési céljainak elérésére és külkereske-
delmi politikájának megerősítésére.

Az Uniónak közelebb kell állnia polgá-
raihoz. Célunk az, hogy Európát „fi loxenos 
topos” szerepében, azaz vendégszerető 
helyként népszerűsítsük a vállalatok, ötle-
tek, szolgáltatások, innovációk és kultúrák 
számára. Ez az elképzelés a jobb Európáért 
tett erőfeszítéseink része, egy olyan Uni-
óért, amely felé bizakodással fordulnak 
polgárai, különösen az ifj abb generációk.
 ●

* Andreas MAVROYIANNIS, az elnök mellé rendelt Európa-ügyi miniszterhelyettes, az EU Tanácsának ciprusi elnöksége 

Az EGSZB ciprusi tagjainak az Európai Unió ciprusi 
elnökségével szemben támasztott elvárásai*
Michalis Antoniou
Munkaadók csoportja

A földközi-tengeri térségnek új szemléletmódra van szüksége

A Ciprusi Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének (OEB) főigazgató-helyettese (OEB) 
A ciprusi elnökség Európa háborút követő történelmének legzavarosabb időszakával esik egybe. A válságokkal teli időszakok 
azonban lehetőségeket és változásokat is jelenthetnek. Az EGSZB-nek most a többi uniós intézményekkel szoros együttműkö-
désben bátorítania és ösztönöznie kell azokat a szakpolitikákat, amelyek a növekedés helyreállításához, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és valamennyi európai polgár jóléti kilátásainak helyreállításához szükségesek.

Dimitris Kittenis
Munkavállalók csoportja
A Ciprusi Munkavállalók Szövetségének (SEK) korábbi főtitkára
Ciprus, amely Európa, Közel-Kelet és Afrika metszéspontjában található, olyan időszakban veszi át az EU elnökségének feladatát, 
amikor maga az Unió is fordulóponthoz érkezett. A ciprusi elnökségre hárul majd az a feladat, hogy segítse az egyenlőtlenség-
hez és a szolidaritáshoz kapcsolódó problémák megoldását, valamint hogy a munkanélküliség csökkentésének, az életminőség 
javításának és az európai integráció elmélyítésének érdekében hozza meg a válság kezeléséhez szükséges sürgős döntéseket.

Kostakis Konstantinidis
„Egyéb tevékenységek” csoport
A Ciprusi Gazdálkodók Egyesületének (EKA) elnöke
Az elnökség ideje alatt mind célkitűzéseink, mind ambícióink szintjén annak érdekében fogunk dolgozni, hogy elmélyítsük a 
tagállamok közötti együttműködést és szolidaritást, valamint hogy fokozzuk a béke előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket, 
nem csupán a földközi-tengeri és a közép-keleti térségben, de Európában és az egész világban is. Szeretnénk, ha a fellendüléssel 
párhuzamosan a hétköznapi emberek életkörülményei is javulnának, nemcsak Európában, hanem azokban az országokban 
is, amelyek nem uniós tagállamok. 

Michalis Lytras
„Egyéb tevékenységek” csoport
A ciprusi elnökség hozzá fog járulni a társadalmi és gazdasági kohézió célkitűzéseinek megvalósításához az Európai Unióban, 
és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy fellendüljön a gazdasági növekedés és megoldódjon a gazdasági válság, hogy 
véglegesítsék és fogadják el a 2014–2020-as Közös Agrárpolitikát, hogy számolják fel a munkanélküliséget, valamint hogy 
teremtsenek békét Európában és az egész világban. Úgy gondolom, ez egy sikeres és eredményekben gazdag elnökség lesz.

Andreas Pavlikkas
Munkavállalók csoportja
A Pánciprusi Munkaszövetség Kutatási és Tanulmányi Részlegének vezetője
Szeretném azt hinni, hogy a Ciprusi Köztársaság elnökségét minden – politikai és szervezeti – szinten is siker kíséri majd. 
Lehetőségeink keretén belül országunknak hozzá kell járulnia azoknak a döntéseknek a meghozatalához, amelyek a kis és nagy 
országok közötti szolidaritás kérdésére, a közösségi menetrend megerősítésére és szélesítésére, valamint a földközi-tengeri és 
közel-keleti országokkal fennálló uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkoznak. Emellett arra is lehetősége nyílik majd Ciprusnak, 
hogy mind Európában, mind pedig világszerte erősségeivel és adottságaival együtt ismertté tegye magát, hogy ezáltal vonzerőt 
jelentsen a beruházások és a turisták vonatkozásában. ●

* Az EGSZB egyik ciprusi tagjának lemondását követően elindult az új tag kinevezési folyamata. A hírlevél nyomdába kerülésekor e folyamat még nem zárult le. Az EGSZB tagjainak teljes listája 
honlapunkon tekinthető meg: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, az EGSZB görög 
tagja és az Euromed nyomonkövetési 
bizottság elnöke lett a vélemény elő-
adója.  

EGSZB info: Miért van 
az EU-nak szüksége új 
makroregionális stratégiára 
a földközi-tengeri térség 
számára?

Dimitris Dimitriadis: Az EU összes erő-
feszítése a földközi-tengeri térséggel kap-
csolatban gyakorlatilag teljes egészében 
kudarcot vallott. Az 1995-ben elindított 
barcelonai folyamat, melynek célja az EU 
és a földközi-tengeri partnerek kapcso-
latainak szabályozása volt, mára halott. 

Időközben a térség geopolitikai jel-
lemzői az észak-afrikai országokban 
lezajlott forradalmak miatt teljesen 
megváltoztak. 

Dimitris Dimitriadis, az EGSZB tagja

INTERJÚK TAGTÁRSAKKAL

Új interjúsorozatunkban Tomasz 
Jasiński, az EGSZB munkavállalói 
csoportjának lengyel tagja, az EGSZB 
info hírlevél szerkesztőbizottságában 
a tagok képviselője beszélget majd 
tagtársaival, hogy megtudja, mi hozza 
lázba őket. Első interjúalanya Mar-
tin Siecker, az EGSZB munkavállalói 
csoportjának holland tagja, a Holland 
Szakszervezeti Szövetség képviselője.

Tomasz Jasiński: Mi az Ön 
szakmai háttere?

Martin Siecker: Foglalkozásom szerint 
újságíró vagyok. A hetvenes években 
indult a pályám, amikor egy baloldali 
napilapnál riporterként helyezkedtem 
el. Tíz évvel később átkerültem a mun-
kavállalói mozgalomhoz, ahol a tagok 
hírlevelének szerkesztője lettem. 

TJ: Mi indította arra, hogy a 
szakszervezeti mozgalomban 
folytassa a pályáját? 

MS: Ahogy egyre többet tudósítot-
tam a munkaügyi kapcsolatokról, 
egyre inkább magaménak éreztem az 

ügyeket. Egy nap úgy láttam, hogy az 
újságnál dolgozó fi atal riporterek nem 
kapják meg azt a fi zetést, ami megil-
letné őket. Munkatársaimmal együtt 
felállítottunk egy akcióbizottságot a 
védelmükre. Tárgyaltunk a szerkesz-
tővel, és végül győztünk. Ekkor döntöt-
tem úgy, hogy egy olyan szervezetnél 
akarok dolgozni, amely a munkaválla-
lók jogait védi. 

TJ: Mióta szakszervezeti tag? 

MS: Akkor léptem be a szakszervezetbe, 
amikor dolgozni kezdtem, vagyis 1967-
ben. Mielőtt újságíró lettem, különféle 
alkalmi munkákat végeztem. Ez a saját 
döntésem volt: akkoriban nem akartam 
állandó munkát és megszabott mun-
kaidőt. Szerettem a szabadságot – ha 
sütött a nap, munka helyett elmehet-
tem egyet úszni.  

TJ: Szabadidejében mivel 
foglalkozik a legszívesebben? 

MS: Zenével. Sokat hallgatok zenét. 
Egy kicsit tudok dobolni, de nem 
vagyok elég jó ahhoz, hogy együttes-
ben játsszak. De persze, még ha elég jó 
lennék, is, akkor sem lenne időm rá. 
Szeretek olvasni is: kevés jobb dolog 
van egy jó bűnügyi történetnél.  

TJ: Azt hittem, hogy 
Hollandiában mindenki 
focirajongó.

MS: Én is az vagyok. Az Ajax Ams-
terdamnak drukkolok. Régebben, még 
az Ajax fénykorában az amszterdami 
olimpiai stadion mellett laktam. A 
hetvenes évek elején, mikor egymás 
után háromszor nyerték meg a bajno-
kok ligáját, minden hazai meccsüket 
megnéztem.    

TJ: Mikor lett az EGSZB 
tagja?

MS: Tíz évvel ezelőtt. 2010-ben már 
harmadszor neveztek ki EGSZB-
tagnak.

TJ: Az Ön véleménye szerint 
mi az a legsürgetőbb 
kihívás, amelyet az EU-nak 
kezelnie kell?

MS: A növekvő euroszkepticizmus. 
Ez valódi fenyegetés. Fennáll a veszé-
lye annak, hogy ha ezt a kérdést nem 
tudjuk megoldani, akkor az egyesülő 
Európából csupán egy négyzetkilo-
méternyi beton, üveg és acél marad 
Brüsszel városközpontjának köze-
lében, örök mementóként emlékez-
tetve egy elgondolásra, amely egykor 
nagyszerűnek és vonzónak látszott, de 
végül sajnálatos módon a történelem 
szemétdombján végezte, mint az egyik 
a legnagyobb és legdrágább politikai 
kudarc. ●

Hamarosan az EGSZB-nél 
Közösen az erősebb Európáért! 

Civil társadalom: teljes értékű part-
ner az Európa 2020 stratégiában

A 2012. szeptember 25-én megrende-
zendő konferencia témája annak kere-
sése lesz, hogy milyen eszközök állnak 
rendelkezésre a növekedés serkentésére 
és egy európai növekedési paktum kidol-
gozására. A résztvevők négy párhuzamo-
san futó workshopon fogják megvitatni, 
hogy milyen koherens keretet lehetne 
kialakítani egy európai növekedési stra-
tégiához, az egységes piac és a gazdaság 

élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez, 
valamint az intelligens és fenntartható 
növekedéssel összefüggő innovációhoz.  

Az EGSZB-ben működő csoportok 
elnökei mind bemutatják majd elkép-
zeléseiket arról, hogy szerintük hogyan 
lehetne Európát visszaállítani a fenntart-
ható növekedési pályára. Ezt követően egy 
magas szintű vitafórumon azt is megvitat-
ják, hogy az Európa 2020 stratégia kere-
tében kínálkozó lehetőségekkel miként 
lehet a legnagyobb növekedést elérni. 

A konferenciára tagállami és uniós 
szakembereket, uniós szintű döntésho-
zókat, európai, illetve nemzeti parlamenti 
képviselőket, a tagállami kormányok és 

közigazgatások képviselőit, a tagállami 
és az uniós civil társadalom szereplőit, a 
helyi és regionális önkormányzatok kép-
viselőit, valamint agytrösztök tagjait és 
véleményformálókat várunk.

A konferencián az EGSZB és a nemzeti 
gazdasági és szociális tanácsok bemutat-
ják elképzeléseiket, megosztják egymással 
tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat 
azzal a céllal, hogy jobban ki lehessen 
aknázni a fenntartható és versenyképes 
Európa megteremtésének előmozdítását 
szolgáló fenti eszközökben rejlő lehető-
ségeket. (kf) ●

Amennyiben többet szeretne tudni a 
programról, látogasson el honlapunkra: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home 

További információt pedig az alábbi 
e-mail címen kaphat: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK CIPRUSI ELNÖKSÉGE

Ezért kell mindent az elejéről kez-
denünk. Teljesen új szemléletmódra és 
megközelítésre van szükség. Hamaro-
san találkozom az egyik ciprusi minisz-
terrel, hogy megvitassuk, az EGSZB 
miként tud a legjobban megfelelni a 
ciprusi felkérésnek.  

EGSZB info: Egy sor kihívás, 
amellyel az uniós országok 
találkoznak a földközi-
tengeri térségben, a kohéziós 
politika keretén belül 
megoldható lenne…

DD: A kohéziós politika nem elegendő 
erre a célra. Szélesebb látásmódra és 
hosszú távú perspektívára van szük-
ségünk a következő 15-20 évre, amely 
magába foglalja az egész térséget, nem 
csak a régió uniós tagállamait. Először 
meg kell határoznunk az egyértelmű 
és hosszú távú stratégiai célokat, majd 

pedig biztosítanunk kell, hogy a kohé-
ziós politika támogassa azokat. 

EGSZB info: Most 
érkezett vissza a balti-
tengeri stratégiáról szóló 
konferenciáról. Úgy 
gondolja, hogy ösztönzést 
nyerhet az ennek keretén 
belül kidolgozott bizonyos 
megoldásokból? 

DD: A balti-tengeri stratégia minta-
ként szolgálhat a hasonló stratégiák 
számára. Megmutatta, milyen sikeres 
lehet a közös, több országot és ható-
ságot érintő problémák integrált meg-
közelítése. Természetesen lehetetlen a 
balti-tengeri stratégia megoldásainak 
egy az egyben történő reprodukálása, 
de néhány közülük hasznos inspiráci-
ókat nyújthat. Geopolitikai szempont-
ból a balti-tengeri térség egy hasznos 

tanulsággal szolgálhat: bár a stratégia 
csak uniós tagállamokra vonatkozik, 
a siker kulcsa az EU és Oroszország 
közötti kapcsolatokban van. 

Következésképp, az EU mediterrán 
stratégiájának sikeréhez a Földközi-
tenger partvidékének összes szereplő-
jére szükség van: az uniós országokra 
és szigetekre, az észak-afrikai orszá-
gokra, Törökországra, Izraelre és a 
palesztin területekre is. (mb)   ●

A ciprusi elnökség weboldala már 
elkészült és működik.

Ha a ciprusi elnökséggel kapcsola-
tos legújabb hírekre kíváncsi, kattint-
son a következő linkre: www.cy2012.
eu. 

A ciprusi elnökség felkérte az 
EGSZB-t, hogy készítsen véleményt 
egy a földközi-tengeri térség számára 
kidolgozandó makroregionális straté-
giáról, melyet a szigetjelleggel rendel-
kező tagállamok is felhasználhatnak.

Andreas Mavroyiannis, az elnök mellé rendelt 
Európa-ügyi miniszterhelyettes, 
az EU Tanácsának soros ciprusi elnöksége

ÚJ EGSZB-KIADVÁNYOK

 ■ Fogyasztóvédelem

 ■ Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevé-
kenységei az Európai Unió Tanácsának ciprusi 
elnöksége alatt

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

olasz minisztert, valamint az Európai 
Bizottság, az Európai Központi Bank 
és az Európai Parlament magas rangú 
képviselőit. Staff an Nilsson, az EGSZB 
elnöke nyitotta meg az ülést, beszé-
dében a költségvetési stabilitási unió 
megteremtését és az eurókötvények 
bevezetését sürgetve.  Rávilágított arra, 
hogy konkrét intézkedések szüksége-
sek ahhoz, hogy a tagállamok közös 
költségvetési felelősséget vállaljanak 
annak érdekében, hogy a költségve-
tési konszolidációt végrehajtó orszá-
gok államadósságának kamatlábai 
csökkenhessenek.

Michael Smyth, az ECO szekció 
elnöke vezette a vitát, melynek során 
kifejtette, hogy véleménye szerint az 
1930-as években történtekhez hason-
lóan a kereslet válságával nézünk 
szembe, és a megszorítások dogmája 
csak recesszióhoz vezet majd, mely a 
populizmus és a radikális pártok táp-
talaja. Carmelo Cedrone és Gérard 
Dantin, az eurókötvényekről és a 
közös adósság hasonló eszközeiről 
szóló két EGSZB-vélemény előadói, 
valamint Pedro Augusto Almeida 
Freire, a gazdaságpolitikák össze-
hangolásával foglalkozó állandó 
EGSZB-tanulmányozócsoport elnöke 
a jelenlegi helyzetre az egyetlen lehet-
séges megoldásnak az integrációt 
látja. Carmelo Cedrone – már elfoga-
dott – véleményében kétfajta kötvény 
bevezetésére fogalmaz meg konkrét 
javaslatot: stabilitási kötvények a közös 
felelősséggel történő közös adósságvál-
lalásra, valamint beruházási kötvények 
a tőke vonzására az olyan feltörekvő 
gazdasági szuperhatalmakból, mint 
Brazília, Oroszország, India és Kína. 
Gérard Dantin készülő véleménye, 
melyet a júliusi plenáris ülésen bocsá-
tanak szavazásra, a tagállamok közös 
adósságvállalását tárgyalja.

Az Európai Bizottság képviselője 
hangsúlyozta, hogy mennyire fontos 
biztosítékokat létrehozni a pénzügyi 
szektor számára uniós szinten, illetve 
tovább haladni a jobb költségvetési 
integráció felé. Sylvie Goulard európai 
parlamenti képviselő a maga részéről 
rámutatott, hogy az Európai Tanács-
nak nem kellene egyedül küzdenie a 
politikai porondon a jelenlegi válság 
kezelésével, és javasolta egy átfogóbb 
megközelítés elfogadását. Jean-Claude 
Juncker optimista megjegyzéssel zárta 
a konferenciát, arra biztatva a részt-
vevőket, hogy próbálják elképzelni, 
milyen nehéz lenne a legtöbb tagállam-

Ami hiányzik, az a válságból való kilábalásra 
irányuló politikai akarat

Carmelo Cedrone úr, legutóbbi véleményében 
azt állította, hogy a jelenlegi európai válság 
inkább politikai, mint gazdasági természetű…

Európa többé nem engedheti meg magának, hogy egyetlen 
monetáris politikája mellett 17 gazdasági és pénzügyi politikát 
folytasson. Az EU-nak el kell mozdulni a pénzügyi unió irá-
nyába, és ehhez az első lépés két külön, de egymást kiegészítő 
uniós kötvény bevezetése lenne: a nem értékesíthető uniós köt-
vények az adósság stabilizálására, valamint az eurókötvények 
a fellendülés és a növekedés elősegítésére.

Kivitelezhető ez?

Ezek a kötvények helyreállítanák a befektetői bizalmat és a jóléti állammal váltanák 
fel a megszorítási politikákat. Ezen túlmenően tervünkhöz nem szükséges a Szerződés 
módosítása vagy új intézmények létrehozása. Meglévő uniós eszközöket használna 
fel, mint például az Európai Beruházási Alapot (EBA). Az egyetlen hiányzó elem a 
politikai akarat. (rdr) ●

Martin Siecker, a zenekedvelő és krimirajongó
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csoportjának tagja

Dimitris Kittenis, 
az EGSZB „Munkaadók” 
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Kostakis Konstantinidis, 
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Michalis Lytras, az EGSZB 
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csoportjának tagja
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A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
Digitális piac a növekedésért

A digitális fejlődés témájában érkezett dán elnökségi felkérésre válaszul 
az EGSZB májusban véleményt fogadott el arról, hogy miként járulhat 
hozzá a digitális egységes piac a növekedés fokozásához. Az EU számára 
nagy a tét, mivel egyes tanulmányok szerint 2020-ig a digitális egységes 
piac 4%-kal növeli meg Európa GDP-jét.

A vélemény az infrastruktúra gyors kiépítésére szólított fel egész 
Európában, tehát a távol eső területeken is, az univerzális internet-hoz-
záférés garantálása érdekében. 

Mivel 2015-re az álláshelyek 95%-
ában szükség lesz az internettel kap-
csolatos kompetenciákra, „a képzés 
kulcsfontosságú” – fogalmazott Laure 
Batut (Franciaország, Munkavállalók 
csoportja), a vélemény előadója. Mint 
hozzátette, a társadalom valamennyi 

tagjának, ideértve az idősebb polgárokat is, hozzáférése a hardverekhez 
és szoft verekhez, valamint az ezek használatára irányuló képzés alapvető 
feltétele e kihívás megválaszolásának.  

Az elektronikus kereskedelem fejlesztése érdekében az EGSZB a 
kereskedelmi jog és a közvetett adóztatásról szóló jogszabályok har-
monizációjára szólított fel. Figyelmeztetett azonban arra, hogy ezt nem 
szabad indoknak tekinteni az adókulcsok növelésére.  (mb) ●

Európa lemaradásban van az energetikai 
célkitűzések területén

Az alacsony-szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés terén az 
EU-ban és néhány tagállamában tett lépések vészesen elmaradnak a kitű-

zött céloktól – erre fi gyelmez-
tetett az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság (EGSZB) a 
„2050-ig szóló energiaügyi 
ütemterv” című véleményé-
ben, amelyet a májusi plenáris 
ülésen fogadtak el. 

Az EGSZB szerint az EU 
nem ismeri fel, hogy milyen mértékben le van maradva saját célkitű-
zéseitől. „Az EU-ban a súlyos mértékben környezetszennyező termelés 
csökkenése, a világ más részein való növekedése, következésképpen 
pedig az ilyen termékek uniós importja elkendőzik a lemaradás mérté-
két” – jelenti ki Pierre-Jean Coulon (Munkavállalók Csoportja, Fran-
ciaország), a vélemény előadója.

A vélemény kritikát fogalmaz meg az energiahatékonyság és a meg-
újuló energiák területén elért haladással kapcsolatban is. Úgy véli, hogy 
a megújuló energiák fejlesztését visszafogják a változó kormányzati for-
rások, és bizonyos esetekben a helyiek ellenállása is. 

Az EGSZB megismétli egy az EU-n belüli információramlást előmoz-
dító fórum létrehozására irányuló kérését, mely valamennyi érdekelt 
félnek teret biztosít az energiarendszer 2050-ig történő átalakításának 
rendszeres megvitatására.

„Az energiaügyi döntések közvélemény általi elfogadása jelenleg kihí-
vás elé állítja Európa demokráciáit” – jelenti ki Richard Adams („Egyéb 
tevékenységek” csoport, Egyesült Királyság), a vélemény társelőadója, 
és kiegészíti azzal, hogy „a 2050-ig szóló ütemtervet nem csupán arra 
kell felhasználni, hogy az európaiak körében a lehető legszélesebb körű 
vitát elindítsák, hanem hogy valamennyi – egyéni, regionális, nemzeti 
és uniós – szinten elősegítsék a felelősségvállalást. (mb) ●

Európai szociális vállalkozások és szociális 
vállalkozási alapok

Az EGSZB két véleményében – melyek közül az egyik az európai szo-
ciális vállalkozási alapokról, a másik pedig a szociális vállalkozásokra 
irányuló kezdeményezésről szólt (előadójuk: Ariane Rodert, illetve Giu-
seppe Guerini, mindketten az „Egyéb tevékenységek” csoport tagjai) – 
arra ösztönözte az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék 
hozzáférhetőbbé a közbeszerzést és a fi nanszírozást a szociális vállalko-
zások számára, alakítsanak ki olyan nemzeti szintű kereteket, amelyek 
növekedésüket elősegítik, és az igényeknek megfelelően vezessék be az 
európai szociális vállalkozási alapot. 

A szociális gazdaság szektora már 
most is több mint 11 millió embert 
foglalkoztat Unió-szerte, ami a mun-
kaerő 6%-ának felel meg. Az Európában 
alapított vállalkozások közül körülbelül 
minden negyedik szociális vállalkozás. 
A válság jellemezte jelenlegi helyzetben, 
amikor a munka nélkül lévő, illetve 
gazdasági forrásokhoz hozzáférni nem 
tudó emberek száma folyamatosan 

növekszik, az EGSZB javítani szeretné a növekedést, a foglalkoztatást 
és a versenyképességet, s ezzel párhuzamosan, az Európa 2020 stratégia 
szellemében egy befogadóbb társadalom kialakulását kívánja elősegíteni.

Az EGSZB szerint a jövőbeli európai szociális vállalkozási alap mellett 
a szociális vállalkozások fejlődését célzó más pénzügyi eszközöket is 
alkalmazni kellene, az európai szociális vállalkozási alap ugyanis önma-
gában nem lesz elegendő ahhoz, hogy javuljon a hozzáférés a megfelelő 
tőkéhez. (ail) ●

Öt évvel ezelőtt az Európai Tanács 
megbízott egy tucat neves európai 
személyiséget azzal, hogy készítsenek 
jelentést arról, hogy milyen kihívások 
várnak az EU-ra az elkövetkező húsz 
év során. A Felipe González elnöklete 
alatt és többek között Mario Monti és 
Lech Wałęsa részvételével működő 
„bölcsek csoportja” 2010 májusában 
arra a következtetésre jutott, hogy 
Európát új alapokra kell helyezni. 
A jelentésben felsorolt prioritások 
között szerepel például a gazdasági 
növekedés, a versenyképesség, a 
demokratikus legitimitás, illetve az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
felvállalt vezető szerep. Pontosan 
ezek köré a témák köré szerveződik 
az európai szervezett civil társada-
lomnak az EGSZB-ben nyilvános 
meghallgatásokon, konferenciákon, 
tanulmányozócsoportokban és véle-
mények készítése során végzett min-
dennapi munkája. Egyáltalán nem 
véletlen, hogy a „bölcsek” által adott 
válaszok és az EGSZB által elfogadott 
is. Az előző többéves pénzügyi keret 
elfogadásakor az európai gazdaságok 
többsége növekedésben volt, a pénz-
ügyi stabilitást pedig magától érte-
tődőnek vettük. A jelenlegi instabil 
helyzet és a megszorító intézkedések 
egész Európán átsöprő hulláma mel-
lett fennáll annak a veszélye, hogy 
az elfogadásra kerülő költségvetés 
minimalista lesz. Az Európai Bizottság 
ennek megfelelően azt javasolja, hogy 
az EU teljes költségvetése maradjon 
az EU GDP-jének 1%-át kitevő jelen-
legi szinten, egyes tagállamok pedig 
csökkentést kérnek. Az EGSZB a maga 
részéről májusi plenáris ülésén olyan 
véleményt fogadott el, amelyben a 
költségvetés 1,11%-ra történő növe-
lését kéri. Itt szeretnénk emlékeztetni 
a költségvetés definíciójára, amely 
szerint az „kiadások, bevételek és 
források becsült összege egy meghatá-
rozott időszak viszonylatában, amely 
tükrözi a jövőbeli pénzügyi feltételek 
és célkitűzések várható alakulását.” 

Mindezt a jelenleg az EU előtt álló 
helyzetre alkalmazva: most, hogy a 
kitűzött célok magasabbak, mind a 
kiadásokat, mind pedig a bevételeket 
felül kell vizsgálni. Ha az EU valóban 
jelentős lépést kíván tenni az integ-
ráció irányában, és több felelősséget 
szeretne felvállalni, akkor kezébe kell 
vennie a növekedés irányítását, hogy 
biztosítsa az európai szociális modell 
fennmaradását. Ez pedig csak akkor 
lehetséges, ha a költségvetés – az EU 
által céljainak elérésére felhasznált 
eszköz – megfelelően ambiciózus.

Mindazonáltal az Európai Bizott-
ságnak a többéves pénzügyi keret 
kapcsán tett javaslata valóban jobbá 
teszi és egyszerűsíti a költségvetés fel-
építését. Pozitív lépés az is, hogy az 
Európai Bizottság bírálja egyes tag-
államoknak a tárgyalásokhoz való, a 
méltányos megtérülés és a horizontá-
lis méltányosság elve által jellemzett 
hozzáállását. A bevételeket illetően az 
EGSZB támogatja a saját források új 
rendszerének bevezetését, amelynek 
része egy módosított héa-forrás és a 
pénzügyi tranzakciós adó is. A kiadási 
oldalon az intézményeknek és a tagál-
lamoknak szem előtt kell tartaniuk az 
európai értéktöbblet elvét – vagyis azt 
az elvet, hogy minden, uniós szinten 
elköltött eurónak több eredménnyel 
kell járnia, mint ha nemzeti szinten 
költötték volna el. Az európai bizott-
sági javaslat a költségvetési kiadások 
két legfőbb tétele – a KAP és a kohé-
ziós politika – struktúráját is javítja, 
úgy, hogy támogassa a hatékonyságot 
és az eredményes mezőgazdaságot, 
illetve a makroprojektek ösztönzése 
révén megkísérelje csökkenteni az 
alapok elaprózódásának mértékét. 
Az EGSZB mindazonáltal fi gyelmeztet 
arra, hogy a jelenlegi kohéziós politika 
azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
a makrogazdasági feltételességnek a 
források kiutalása során történő alkal-
mazásával az EU legkevésbé fejlett 
régióit bünteti.

A „Több Európára van szüksé-
günk, nem kevesebbre” szólam mel-
lett az EGSZB-nél folyamatosan és 
egyre hangsúlyosabban beszélünk egy 
másik koncepcióról, éspedig „az euró-
pai egység hiányának áráról”. Ha az 
uniós költségvetés mérete, hatékony-
sága és átláthatósága nincs arányban 
a kockán forgó téttel, annak az lesz az 
eredménye, hogy egy meggyengült EU 
néz szembe a 21. század kihívásaival, 
ami pedig éppen ellentétes a „bölcsek” 
javaslatainak irányával. (asp) ●

Az 1989-ben az ENSZ Fejlesztési Prog-
ramjának irányítótanácsa által életre 
hívott Világ népességének napját min-
den évben július 11-én tartják azzal a 
céllal, hogy felhívják a fi gyelmet a világ 
népességével és a fenntarthatósággal kap-
csolatos kérdésekre. Mivel a népesség és a 
fenntarthatóság kérdése szorosan össze-
függ egymással, az EGSZB info megke-

Július 11.: A világ népességének napja

reste Hans-Joachim Wilmset, az EGSZB 
keretében működő Fenntartható fejlődés 
megfi gyelőközpontjának elnökét, hogy 
beszélgessünk egy kicsit erről a napról.

EGSZB info: Manapság 
még mindig aktuális a 
Világ népessége napjának 
megünneplése? 

Hans-Joachim Wilms: Igen, még min-
dig fontos, hiszen gondolkoznunk kell 
azon, hogy miként akarjuk kezelni a 
népesség és főként az élelmezésbizton-
ság kérdését. Világossá vált – az EGSZB-
nél is –, hogy a gazdálkodók két pártra 
szakadtak.  A hagyományosan gondol-
kodó termelők szerint a termőterületek 
növelésével képesek vagyunk többet 
termelni. Én a másik táborba tartozom, 
amely úgy véli, hogy igazságosabb elosz-
tással bolygónk mindenkit el tud látni 
élelemmel.  

EGSZB info: Mit jelent ez?

HJW: Az ENSZ Élelmezési és Mező-
gazdasági Szervezetének (FAO) statisz-
tikái szerint a Föld elegendő élelmiszert 
képes előállítani mindenki számára, de 
ezt az élelmiszert nem ott termelik meg, 
ahol szükség lenne rá, és nem is a kívánt 
minőségben és mennyiségben. A kérdés 
az, hogy miként változtassunk ezen a 
helyzeten.  A következmények kataszt-
rofálisak – ez vezet például a brazíliai 
és argentínai erdőirtásokhoz.  Az a 
tény, hogy Európában nem vagyunk 
képesek elegendő élelmiszert megter-
melni, jól mutatja, hogy változtatnunk 

kell viselkedésünkön – nekünk is és a 
fejlődő országok termelőinek is.  Egy 
másik kiemelendő szempont az, hogy 
az elmúlt évszázadban mennyit változ-
tak az étkezési szokások; ilyen például a 
megnövekedett húsfogyasztás.      

EGSZB info: Min kell 
változtatni?

HJW: Sok dolognak kell történnie, 
hogy átfogó képet kaphassunk. A ter-
mőterületek megnövelésére építeni túl 
egyszerű lenne. Azt kell biztosítanunk, 
hogy az országok minél önellátóbbak 
legyenek. Nincs értelme például, hogy 
állateledelt utaztassunk körbe a Föl-
dön. Az sem helyes, hogy Németor-
szágban természetvédelmi területekből 
csinálunk termőföldet biomassza-ter-
meléshez. És ez még csak két példa.

EGSZB info: Az EGSZB már 
többször egyértelműen 
leszögezte, hogy át kell 
gondolnunk termelési és 
fogyasztási szokásainkat. 
Ön szerint pusztán 
ezzel megteremthető a 
fenntartható jövő?

Hidakat építünk a zavaros víz felett
Interjú Nicolai Wammen dán Európa-ügyi miniszterrel 

EGSZB info: Milyen 
törekvései voltak a dán 
elnökségnek?

Nicolai Wammen:  Kezdettől 
fogva nyilvánvaló volt, hogy Dánia 
súlyos gazdasági válság idején veszi 
át a Tanács elnökségi feladatait. 

Dánia egyértelműen arra törekedett, 
hogy Európát visszaterelje a rendes 
kerékvágásba és kivezesse a válság-
ból – de nemcsak hangzatos főcíme-
ket akart, hanem kemény munkával 
igyekezett elérni az Európa számára 
fontos eredményeket. Az elmúlt fél 
évben nagy erőkkel dolgoztunk ezen, 
„hidakat építve a zavaros víz felett”, 
és ösztönözve a tárgyalásokat. 

A dán elnökségnek része volt egy 
olyan gazdaságpolitika kialakításá-
ban, amely két irányból igyekszik 
leküzdeni a válságot: egyrészt a fel-
lendülést biztosítandó, az államház-
tartások stabilizálásával helyre kell 
állítani a bizalmat, miközben refor-
mokkal és új kezdeményezésekkel a 
növekedést és a munkahelyteremtést 
is ösztönözni kell. 

Az elmúlt fél évre visszatekintve 
talán joggal mondhatom, hogy az 
elnökségnek sikerült egy nagy lépés-
sel közelebb vinnie Európát a célhoz. 

EGSZB info: Mit tart az 
elnökség legnagyobb 
eredményének? 

NW: A dán elnökség kezdettől fogva 
az Európát előrelendítő kemény 
munkát tartotta szem előtt. Az elmúlt 
fél évben arra törekedtünk, hogy 
minden téren valódi eredményeket 
tudjunk felmutatni. A legnagyobb 
eredményt nem egyetlen, hangzatos 
fellépés jelentette, hanem az, hogy 
megmutattuk: az EU a válság ellenére 
is eredményesen működik. Büszke 
vagyok arra, hogy a dán elnökség az 
uniós intézményekkel együttműkö-
désben sokat tett azért, hogy Európa 
kilábaljon a válságból. 

És ha a gazdasági program mellett 
még három dolgot megemlíthetek, az 
első biztosan az energiahatékonysági 
irányelvről született megállapodás 
lenne, ami nemcsak az éghajlat és az 
energiafüggőségünk szempontjából 
kedvező, hanem 400 000 új európai 

munkahelyet is jelenthet.  Kiemel-
ném még a roaming-rendeletet, 
amely alacsonyabb mobilhasználati 
díjakat garantál az okostelefonjukat 
külföldön használók számára. Végül 
azzal, hogy Szerbia tagjelölti státuszt 
kapott, újabb jelentős lépést tettünk 
az európai demokrácia megszilárdí-
tása felé. 

EGSZB info: Az 
energiahatékonyság 
kiemelten szerepelt a dán 
elnökség napirendjén. Azzal, 
hogy az üléseken kizárólag 
csapvizet szolgáltak fel, 
a „csapvizes elnökség” 
becenevet is sikerült 
kiérdemelniük…

NW: Őszintén szólva büszke vagyok 
erre a névre. Hogy miért? Azért, 
mert a valóságot tükrözi: amellett, 
hogy nálunk, Dániában isteni a 
csapvíz, valóban nagyra értékeljük a 
környezetbarát költséghatékonysá-

got.  Odafi gyelünk az erőforrásokra 
és a szén-dioxid-kibocsátásokra, ez 
pedig az elnökséggel kapcsolatos ter-
vezésnél minden téren vezérelvként 
működött. 

Ennek megfelelően minden ülés-
helyszín és szállodai szoba minősítet-
ten környezetbarát volt, a menüket 
szezonális alapanyagokból állították 
össze, felerészben helyi beszállítók-
tól. Emellett programokat vezettünk 
be az ételmaradékok csökkentésére, 
és a hulladékot egyenesen a helyi 
biogázüzembe szállították, ahol dán 
háztartások számára nyertek belőle 
energiát. 

Tudom, hogy a dán környezettu-
datosság több kollégámra is ösztön-
zőleg hatott, úgyhogy nagyon bízom 
benne, hogy a példánkat az utánunk 
következő elnökségek is követni fog-
ják. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Dánia Európa-ügyi minisztere

Benedicte Federspiel, az EGSZB „Egyéb 
tevékenységek” csoportjának tagja

Marie-Louise Knuppert, az EGSZB 
„Munkavállalók” csoportjának tagja

Nils Juhl Andreasen, az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja
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A dán elnökség a dán EGSZB-tagok szemével
Nincs más választásunk: változtatnunk kell 
fogyasztási szokásainkon
Interjú Benedicte Federspiellel, az EGSZB tagjával, a Dán Fogyasztói Tanács főtanácsosával

Tűzoltó elnökség
Interjú Nils Juhl Andreasennel, az EGSZB munkaadói 

csoportjának tagjával, a Dán Mezőgazdasági és 

Élelmezési Tanács vezetőjével

EGSZB info: A 2012. 
március 15-i Európai 
Fogyasztói Nap alkalmából 
az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság a Dán 
Fogyasztói Tanáccsal 
közösen válságidőszakban 
rendezte meg a fenntartható 
fogyasztásról szóló 
konferenciát. Ön szerint a 

EGSZB info: A dán elnökség 
hivatalba lépése előtt 
fontosnak tartotta, hogy 
kiemelt fi gyelmet kapjon 
az európai vállalkozások 
versenyképességének 
fellendítése, különösen az 
élelmiszeriparban. Hogyan 
ítéli meg az elnökség 
eredményeit ezen a 
területen?

Nils Juhl Andreasen: Nehéz erről 
véleményt mondani, hiszen annyi 
energiát emésztett fel a pénzügyi 
válság EU-szerte és végül az euró 
megmentése! Inkább kárelhárításról 
beszélhetünk, mintsem az európai 
vállalkozások versenyképességének 
megerősítését célzó lendületről. 
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy 
a megtett lépések hosszabb távon 
versenyelőnyhöz vezetnek majd az 
európai üzletágak, köztük az agrár- 
és élelmiszerágazat javára. 

EGSZB info: A dán 
elnökség vezette a közös 
agrárpolitika reformjáról 
szóló megbeszéléseket. 
Most Ciprus veszi át ezt 
a szerepet. Ön szerint 

soros dán elnökséghez eljutott 
az a felhívásunk, hogy újra 
kell gondolni fogyasztási 
szokásainkat?

Benedicte Federspiel: Az EGSZB nyitott 
kapukat döngetett ezzel, hiszen a „zöld” és 
a „fenntartható” szavak már egyébként is a 
dán kormány jelszavai és célkitűzései vol-
tak, általánosságban és az elnökség kapcsán 
is. A miniszterek és a konferencia egyéb 
prominens felszólalói világosan leszögez-
ték, hogy egyszerűen nem lehet változat-
lanul továbbvinni jelenlegi fogyasztási 
szokásainkat. 

EGSZB info: Nem lehet, hogy 
a válság miatt a fenntartható 
fogyasztás kérdése veszített 
aktualitásából?

BF: Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy politikáinkban ne foglalkozzunk a 
fenntarthatóság témájával. A válságból 
való kiútkeresés egyúttal alkalmat teremt 
arra is, hogy új, megvalósítható és fenntart-
ható megoldásokat találjunk. Jó példa erre 

jó irányba haladnak a 
tárgyalások?

NJA: Amennyire látom, a tárgyalá-
sok egyelőre semmilyen irányba nem 
indultak el, így lehetetlen megítélni, 
hogy helyes úton haladnak-e.  Sok 
időbe került az európai bizottsági 
javaslatnak és következményeinek 
egyértelműsítése. A tagállamok és a 
nem kormányzati szervezetek csak 
nemrégiben ismertették konkrét 
elképzeléseiket és álláspontjaikat.

Közben igen gyorsan változnak a 
körülmények, aminek hátterében a 
pénzügyi válság elmélyülése, a világ-
piaci élelmiszer-kereslet és -kínálat 
átalakuló szerkezete, illetve a fenn-
tartható termelés és fogyasztás elő-
térbe kerülése áll. Mindent egybevéve 
ez komolyan befolyásolhatja egyfe-
lől a politika hozzáállását az Európai 
Unió agrár- és élelmiszerágazatának 
jelentőségéhez, másfelől a mezőgaz-
dasági termelés európai modelljét.

EGSZB info: Sok szó 
esett Dániában a dán 
elnökségről, vagy jórészt 
észrevétlenül telt el a 
hivatali időszak?

NJA: Sok és sokféle rendezvényt 
szerveztek Dániában és Brüsszelben, 
és a dán kormány jó munkát végzett 
ezen a téren. Sajnos a híreket bel-
földi ügyek és az Európai Uniót sújtó 
pénzügyi válság uralták, ami elvonta 
a fi gyelmet az uniós kérdésekről és a 
dán elnökség erőfeszítéseiről. (pln/
mb)  ●

az energiahatékonyságról szóló irányelv, 
amelyről éppen most sikerült megálla-
podni. A dán ipar szereplői nemrég erősí-
tették meg, hogy 2020-ig elérhetőek mind a 
gazdasági, mind pedig a környezetvédelmi 
célkitűzések. 

EGSZB info: Mit kell tennünk 
annak érdekében, hogy a 
fenntartható fogyasztás vonzó 
alternatíva legyen a fogyasztó 
számára?

BF: Mindannyiunknak felelősséget kell 
vállalnunk, és a fenntartható fogyasztás 
támogatása kell hogy legyen új hitvallá-
sunk. Ennek fényében az elnökség arra 
kérte az EGSZB-t, hogy dolgozzon ki 
egy véleményt arról, hogy miként lehet 
elősegíteni a fenntartható termelés és 
fogyasztás meggyökeresedését. Erre 
azonban nincsenek egyszerű megol-
dások, és az elkövetkezendő években 
állandó feladatunk marad az, hogy 
megfi zethető és fenntartható termé-
kekkel és szolgáltatásokkal álljunk 
elő. (pln/mb)     ●

Energiahatékonyság: a dán út
Interjú Marie-Louise Knupperttel, az EGSZB Munkavállalók csoportjának tagjával, 

a Dán Szakszervezetek Konföderációjának szövetségi főtitkárával

EGSZB info: Tavaly 
decemberben úgy nyilatkozott, 
hogy az elnökségnek nagy 
hangsúlyt kell helyeznie 
arra, hogy zöld munkahelyek 
jöjjenek létre, és hogy a 
fi atalok bekerüljenek a 
munkaerőpiacra. Ön szerint 
elegendő volt az, amit az 
elnökség ezen a téren tett?

Marie-Louise Knuppert: Minden tőle 
telhetőt megtett annak érdekében, hogy 

a növekedés és a munkahelyteremtés 
kiemelt helyen szerepeljen a napirenden, 
ami a gazdasági válság fényében nem 
könnyű feladat. Örülök, hogy az elnökség-
nek sikerült tető alá hoznia egy megállapo-
dást az energiahatékonysági irányelvről.

Ha ezt nem sikerült volna elérnünk, 
akkor egy nagyon értékes alkalmat sza-
lasztottunk volna el arra, hogy segítsünk 
az uniós országoknak hatékonyan kezelni 

energiafelhasználásukat, illetve új munka-
helyeket létrehozni egy olyan időszakban, 
amikor ezekre igazán nagy szükség van. 

A dán elnökség szeme előtt folyama-
tosan a fiatalok munkanélküliségének 
kérdése lebegett. Eljött a cselekvés ideje. 
Ez azt jelenti, hogy az EU-nak úgy kell 
kialakítania politikáját, hogy azzal segítse 
a fi atalok térnyerését. Ehhez az Európai 
Szociális Alap proaktívabb használata 
jelentheti a megoldást. A Dán Szakszerve-
zetek Konföderációja és a dán munkaadók 
ezért azt javasolták, hogy az alap forrásait 
használják fel annak támogatására, hogy 
a tagállamokban be lehessen vezetni gya-
korlatorientált szakképzési rendszereket. 

A közbeszerzéssel foglalkozó irány-
elvekről szóló megbeszélésekbe is fel 
lehetne venni ezt a szempontot. Teljesen 
jogos elvárás volna, hogy a közbeszerzési 
pályázatokon indulóknak bizonyos számú 
gyakornoki helyet is biztosítaniuk kelljen, 
csak hogy két gyakorlati példát említsek.

EGSZB info: A közelmúltban 
részt vett Koppenhágában 
egy ülésen, melyen azt 
vitatták meg, hogy milyen 
módszerekkel lehet az emberek 
érdeklődését felkelteni az 

európai integráció iránt. Nehéz 
a dánokat bevonni az európai 
kérdésekről szóló vitákba?

MLK: Az emberek csak akkor bíznak az 
EU-ban, és csak akkor támogatják az uniós 
tagságot, ha azt látják, hogy az uniós politi-
kusok képesek megoldani az átlagemberek 
gondjait. A saját bőrükön kell érezniük, 
hogy mit tesz értük az EU a mindennapi 
életükben. Vannak konkrét javaslatok arra 
vonatkozóan, hogy erre milyen eszközök 
léteznek; ilyenek az előbb említett példák.

EGSZB info: Vannak olyan 
kommunikációs intézkedések 
Dániában, amelyekből az EU is 
tanulhatna?

MLK: Az uniós kommunikációnak a 
lehető legkonkrétabbnak kell lennie, még 
akkor is, ha ez elsősorban a tagállami dön-
téshozók feladata. A Bornholm szigetén 
svéd mintára létrehozott polgári plat-
form (Folkemødet) csak egy példa arra, 
hogy miként tudnak a politikusok és az 
emberek közvetlen párbeszédet folytatni 
egymással. Az uniós kommunikációnak 
a nyitott koordináció és tapasztalatcsere 
mechanizmusaira kellene épülnie; eze-
ket már sok más területen is alkalmaz-
zák. (pln/mb) ●

Globalizáció és termelésáthelyezés: 
van jövője az EU iparának?
Pepe évekig egy napelemeket 
gyártó üzemben dolgozott az EU 
egyik tagállamában. Jó munkája 
volt, állandó szerződéssel és jó 
munkafeltételekkel. A vállalat 
nyereségesen működött és folya-
matosan bővült. A helyi hatóságok 
részéről kiemelt bánásmódban 
részesült, és a megújulóenergia-
szektornak járó nemzeti támoga-
tásokból is kapott. Úgy tűnt, hogy 
a helyzet jobb már nem is lehetne...  
egészen a válságig. Aztán véget ért 
minden. 

Költségvetési megszorítások 
miatt a kormány kénytelen volt 
csökkenteni a támogatásokat, ami 
viszont drámaian csökkentette 
a napelemek iránti keresletet. 
Mindez oda vezetett, hogy a cég 
az üzem bezárása mellett döntött, 
és áttette a termelést Mexikóba. Így 
végül az összes dolgozó elvesztette 
munkáját és beállt a munkanélkü-
liek népes táborába, akik immár 
az ország munkavállalóinak 40%-
át tették ki. 

Pepe hirtelen kritikus helyzetbe 
került. Végül aláírt egy rövid távú 
munkaszerződést, melynek értel-
mében neki kellett betanítania az 
őt felváltó helyi munkásokat az új 
mexikói napelemgyárban. Néhány 
üres ígéretet követően ő maga is 
munkanélküli lett. 

Pepéhez hasonlóan európai 
munkások ezrei érzik saját bőrü-
kön az ipari változást és a globa-
lizációt, ez pedig kihívás elé állítja 
az egyre integráltabb belső piacot. 
A helyzet kezelésére az EU és az 
EGSZB 2002-ben létrehozta az 
Ipari Szerkezetváltás Konzulta-
tív Bizottságát (CCMI). A CCMI 
feladatai közé tartozik, hogy előre 
jelezzen és elemezzen folyama-
tokat, elébe is menve ezeknek, 

hogy biztosítsa az ipari szerkezet-
váltás kezelésének gazdasági, társa-
dalmi, területi és környezetvédelmi 
szempontból kedvező közös megkö-
zelítését. Tagjai olyan ágazatokat kép-
viselnek, melyek maguk is érintettek a 
gazdasági modernizációban, és ez adja 
a CCMI-nek az erkölcsi felhatalma-
zást arra, hogy közvetlen párbeszédet 
kezdjen más uniós döntéshozókkal. A 

cél közben egyértelmű: versenyképes 
szinten kell tartani az uniós ipart, és 
közben biztosítani kell, hogy a fej-
lesztések társadalmi szempontból is 
előnyösek legyenek. Jorge Pegado 
Liz, a CCMI elnöke a következőkép-
pen határozza meg a CCMI három fő 
feladatát: „a kibocsátott vélemények-
kel támogatni kell az EU alapítóinak 
elveit; kezelni kell az olyan új jelen-
ségekből eredő kihívásokat, mint a 
globalizáció, a közösségi hálózatépítés 
és az új munkamódszerek, valamint 
előre kell jelezni az ipari változást és 
szerkezetváltást, és fel kell készülni rá. 
[…] Tanulni kell a múltból, proaktív 
módon fi gyelni kell a jelenre, és előre 
kell tekinteni a jövőbe.”

A gazdasági, pénzügyi és ki tudja 
még milyen válság kezdete óta a 
CCMI valamennyi fontos ipari sze-
replő, mind a munkavállalók, mind 
a munkaadók nevében felszólalt. 
2011  májusában elfogadott három 
véleményt, amelyek arról szólnak, 

hogy az EU iparpolitikájára jelenleg 
milyen hatással van a globalizáció. 
A CCMI egyértelmű és határozott 
álláspontot képvisel. A globalizáció 
hozta meg azt a lendületet a vállala-
tok számára, amellyel külföldre ter-
jeszkedhetnek és/vagy átalakulhatnak. 
Ugyanakkor annak kockázata, hogy 
az Európán kívüli olcsó munkaerő 
és rossz munkakörülmények alá-
áshatják és tönkre is tehetik a hazai 
munkahelyeket az iparban, arra kell 
hogy késztesse a vállalatvezetőket és 
a dolgozókat, hogy lassan belássák: 
együtt kell működni a termelés áthe-
lyezésével járó problémák megoldásá-
ban. Csak egy járható út van: Európa 
csak oktatás és képzés, innováció és 
fenntartható fejlődés révén maradhat 
kiemelkedő gazdasági hatalom.  

Mivel a technológia és a kutatás 
egyre fontosabb szerepet tölt be, a 
CCMI az ikt-ra és a szolgáltatásokra 
összpontosít, mert ezek azok az ága-
zatok, ahol Európa lemaradásban van. 
„Ez az az új kulcsterület, ahol Kína és 
India előtt kell maradnunk” – mondja 
Joost P. van Iersel EGSZB-tag, az Ipar-
politika a globalizáció korában című 
vélemény előadója. 

Június 12-én a CCMI – tizedik szü-
letésnapja alkalmából – konferenciát 
rendezett A folyamatos és fenntartható 
ipari változásért címmel. A konferen-
cián európai ipari szövetségek tagjai, 
szakszervezetek képviselői és politi-
kusok vettek részt, hogy elemezzék az 
európai ipar aktuális helyzetét, a múlt 
kihívásait és a jövőbeli irányokat.  

Pepe esete nem egyedi, nap mint 
nap megismétlődik Európa-szerte, a 
CCMI-nek viszont eltökélt szándéka, 
hogy változtasson ezen. (ail) ●

Miért van az EU-nak újfajta költségvetésre szüksége, 
illetve milyen is legyen az?

HJW: Tíz évvel ezelőtt még senki nem 
vette komolyan a fenntarthatóság kér-
dését. Ma már mindenki tisztában van 
azzal, hogy eddigi életmódunk nem 
folytatható így tovább. Természetesen 
ma mindenki a válsággal van elfoglalva, 
amely rövid távú megoldásokat kíván. 
A fenntarthatóság és a rövid távú 
gondolkodás azonban összeegyeztet-
hetetlen egymással. Szerencsére a fenn-
tarthatóság kezd normává válni, és ez a 
tendencia folytatódik.

EGSZB info: Mire van 
szükség a fenntarthatóság 
kérdésének továbbvitelére? 

HJW: Világos elképzelésekre van szük-
ség arról, hogy milyen úton haladunk 
tovább, ehhez pedig ütemezés kell és 
megállapodás arról, hogy milyen terü-
leteken hozunk intézkedéseket, illetve 
hogy mit hogyan követünk nyomon. 
Szerintem az a legfontosabb, hogy 
politikai vezetőink felnőjenek felelős-
ségükhöz, készek legyenek a stratégiai 
váltásra, és hogy konkrét ütemtervek-
ről és cselekvési tervekről szülessenek 
megállapodások. (kf) ●

nak egyedül túlélnie egy ilyen nagyság-
rendű globális pénzügyi válságot. 

Az EGSZB-nek általánosságban az 
volt a célja ezzel a jelentős sajtóvissz-
hang mellett lezajlott konferenciával, 
hogy hozzájáruljon az EU-n belüli 
gazdasági kormányzásról szóló vitá-
hoz.  Fennáll a veszélye annak, hogy 
egy ilyen típusú vita csak a hosszú távú 
politikákra összpontosít, de ezúttal a 
felszólalók tudatában voltak annak, 
hogy az elkövetkezendő hónapokban 
meghozandó döntések rendkívüli 
jelentőséggel bírnak az EU jövőjére 
nézve.  Ez a döntés közvetlenül érinti 
majd a polgárok életét, közvetlen 
hatással lesz például a foglalkozta-
tásra, a növekvő társadalmi egyenlőt-

lenségekre és a kkv-k hitelhez jutására.  
Ezért az EGSZB továbbra is egyedülálló 
vitafórum, mely konkrét javaslatokat 
fogalmaz meg az általa elfogadott véle-
mények és a többi európai szereplővel 
folytatott párbeszéd révén. A június 
7-i konferencia ebbe a megközelítésbe 
illeszkedik, mely próbálja megmutatni 
azt is, hogy az EU talán közelebb áll a 
határain kívülről látott egységhez, mint 
a megtorpanáshoz és a bénultságba 
zuhanáshoz.  (asp) ●

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK DÁN ELNÖKSÉGE

Aktív polgárság
Egy jobb európai társadalom érdekében

Az aktív polgárság központi kérdés az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság szerepe szem-
pontjából. A szóban forgó könyvben az EGSZB 
24 tagja beszél üzletemberként, szakszervezeti 
tagként, aktivistaként, illetve önkéntesként 
végzett személyes hozzájárulásáról, érdekek és 
prioritások széles és impozáns skáláját említve 
meg. Ami valamennyiükben közös, az a társa-
dalom többi tagjával való szolidaritás szelleme 
és a jólétükkel való törődés. (cl) ●

RÖVID HÍREK

Pierre Jean Coulon, az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportjának tagja
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Államadósság-válság és költségvetési 
unió: ugyanazon érem két oldala?

Tisztelt Olvasók! 
Az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló „Rio+20” című 

konferenciája, amelyre június 20–22. között került sor 

Rio de Janeiróban az 1992-es Föld-csúcstalálkozó 

nyomon követéseként, fontos alkalmat jelentett annak 

megvitatására, hogy hogyan lehetne megvalósítani az 

átmenetet a mindenki számára valóban fenntartható jövő felé, az eredmények azonban 

kevésbé voltak nagy hatásúak, mint ahogy azt az EGSZB küldöttsége szerette volna.

Az elmúlt évben az EGSZB széleskörű, átfogó menetrenden dolgozott, amely a 

fenntarthatóság mindhárom – szociális, gazdasági és környezeti – pillérének azonos 

súlyt adott.  Elsősorban konkrét célokat, célkitűzéseket, intézkedéseket és mecha-

nizmusokat tartalmazó fenntarthatósági ütemterv kidolgozását kértük. Ezért csak 

sajnálni tudjuk, hogy az Európán belüli és az azon kívüli civil társadalom számos 

elvárását fi gyelmen kívül hagyták. Remélnünk kell tehát, hogy a végrehajtási szakaszban 

lehetőség nyílik majd a javításra és a Rióban elfogadott zárónyilatkozat feltételeinek 

meghaladására.

A konferencián összegyűlt állam- és kormányfők egyedülálló alkalmat mulasztottak 

el arra, hogy döntő lépést tegyenek a nagyobb fokú szociális és környezeti igazságos-

ság megvalósulása felé.  Ami szerintem a leginkább sajnálatos, az az, hogy nem jött 

létre sem konkrét cselekvési terv az elkövetkező évekre, sem pedig kötelező érvényű 

megállapodás a fenntartható fejlesztési gyakorlatokra vonatkozóan. Sajnos túl kicsi 

súlyt kapott a fenntartható fejlődés szociális vetülete, és nem nyertek annyi teret, mint 

reméltük volna az olyan célkitűzések sem, mint a szegénység felszámolása, vagy az 

élelemhez, a tiszta vízhez és a fenntartható energiához való hozzájutás biztosítása.  Nem 

lehettünk tanúi annak sem, hogy az ENSZ környezetvédelmi programját szakosodott 

ügynökséggé fejlesztették volna tovább.

Végül szintén csalódást jelentett, hogy nem állították fel a jövőbeli nemzedékekkel 

foglalkozó ombudsmani hivatalt.  Jelképes jelentőséget nyert volna annak elismerése, 

hogy szükség van olyan nemzetközi hatóságra, amely érvényesítheti az eljövendő gene-

rációk jogait a rövid távú gazdasági érdekekkel szemben.

A konferencia bizonyos eredményei azonban mégis sikernek tekinthetők.  Üdvözöl-

tük, hogy a zárónyilatkozatban a fenntartható fejlődés húzóerejeként központi helyet 

kapott a „zöld gazdaság” fogalma.  A fenntartható fejlődési célok koncepciójának 

bevezetését is kedvezően fogadtuk, amelyet ezután, amint lehet, ki kell dolgoznunk és 

a gyakorlatban kell alkalmaznunk ahhoz, hogy e csúcstalálkozó egy olyan világszintű 

változási folyamat kiindulópontjává válhasson, amely fenntarthatóbbá és befogadóbbá 

teszi társadalmunkat.  Végül, de nem utolsósorban a civil társadalom szerepe elismerést 

nyert a fenntartható fejlődés elősegítése és megvalósítása terén.

Ahogy azt már mondtam: a Riót követő út ugyanolyan fontos, mint az oda vezető.  

A „Rio+20” konferencia nyomon követése a civil társadalom egyik prioritásává kell 

váljon ezután, és továbbra is szerepelni fog az általam előtérbe helyezett feladatok 

között, amíg csak mandátumom az EGSZB elnökeként véget nem ér.
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ESEMÉNYEK, IDŐPONTOK

RÖVID HÍREK

Európai méhek!

A méhek ősidők óta fontos szerepet játsza-
nak a természeti környezet működésében; 
a növények beporzása révén mezőgazda-
sági gyakorlataink létfontosságú részét 
képezik. Az utóbbi években a mézelő 
méhek kezdtek riasztó mértékben eltűnni. 
A jelenség oka még mindig nem ismert, 
jóllehet a szennyezés, a monokultúra és 
a növényvédő szerek túlzott használata 
egyaránt az okok között szerepelhet. 

Az EGSZB tisztában van ezzel a problémával, valamint annak a biológiai sokfé-
leségre, az élelmiszerek minőségére és az ellátás biztonságára gyakorolt hatásával. 
Ezért 2012. május 7-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók 
Bizottsága méhkasokat telepített a Jacques Delors épület tetejére Brüsszelben. Ezzel 
megvalósult a bizottságaink által közel egy éve elindított projekt, melyhez az Apis 
Bruoc Sella nyújtott segítséget. Ez utóbbi szövetség célja, hogy minél több méhkast 
helyezzenek el a városi háztetőkön. A projekt azt kívánja megmutatni, hogy a 
városoknak is van szerepük a biológiai sokféleség megőrzésében, és hogy a magunk 
szerény eszközeivel mindannyian képesek vagyunk tenni valamit veszélyeztetett 
ökoszisztémáink megvédéséért.

Május 31-én a két bizottság „városi méhek” projektjének hivatalos megnyitó-
ján több szerencsés résztvevőnek is alkalma nyílt megkóstolni bizottságaink első 
méztermését (alig 20 „munkanap” eredményét). A két méhkas várhatóan mintegy 
40 kilogramm mézet termel majd évente. (rdr) ●

Nyílt nap 2012-ben
Az EGSZB megnyitja kapuit a nagyközönség előtt

Több mint 3000  ember látogatott el 
az EGSZB-hez 2012. május 12-én az 
európai uniós intézmények 20. Open 
Day programjára. A rendezvény témája 
ebben az évben a fenntarthatóság és a 
zöld gazdaság volt, ezáltal is felkeltve az 
érdeklődést az ENSZ fenntartható fejlő-
désről szóló RIO+20 konferenciájához 
kapcsolódó központi témák iránt. Kulcs-

fontosságú problémákat, mint például a zöld munkahelyek, a megújuló energia, a 
fenntartható városok és a vízfogyasztás, kreatív és interaktív módon mutattak be. 

A látogatóknak alkalmuk nyílt az EGSZB tagjaival és tisztviselőivel való beszél-
getésre, az EGSZB tevékenységének megismerésére, valamint az egész családnak 
szóló, szórakoztató tevékenységek kipróbálására. Staff an Nilsson elnök és Anna 
Maria Darmanin alelnök, csakúgy mint Martin Westlake főtitkár egész nap jelen 
volt a rendezvényen, és aktívan részt vett a látogatók fogadásában, illetve a kör-
nyezetvédelmi kérdések iránti érdeklődés fokozásában. 

Az EGSZB számos tagjának és tisztviselőjének kiváló (és önkéntes) munkája 
ebben az évben is hozzájárult a kezdeményezés sikerének biztosításához amellett, 
hogy a nagyközönség számára dinamikus és életteli képet festett intézményünk-
ről. (rdr) ●
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Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál. 

A kiadvány továbbá PDF-formátumban 22 nyelven elérhető az EGSZB honlapján: 
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Az EGSZB info nem nyújt hivatalos tájékoztatást az EGSZB eljárásairól. Erre vonatkozó információk az 
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A benne levő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való 
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).

Példányszám: 15 500. 

A következő szám 2012 szeptemberében jelenik meg. 

2008 óta a gazdasági válság, mely az 
Egyesült Államokban kezdődött, köz-
ponti szerepet kapott a médiában és 
vezető helyre került a világ vezetőinek 
politikai programjában.  Most, hogy a 
válság átterjedt Európára, egyre gya-
koribb a Federal Reserve és az Euró-
pai Központi Bank összehasonlítása.  
Június 16-i számában a Th e Economist 
Kalifornia államháztartását Görögor-
szágéhoz hasonlítja. A Los Angeles-i 
tudósító tollából származó cikk arra 
enged következtetni, hogy az EU-t 

kívülről integráltabbnak látják, mint 
belülről: másként miért is hasonlíta-
nának össze egy amerikai szövetségi 
államot egy uniós tagállammal?  Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság meggyőződése, hogy a „több 
Európa” több és jobb eszközöket jelent 
a globális válság elleni küzdelemhez és 
annak elkerüléséhez.

Az arról szóló vita, hogy hogyan for-
máljuk az EU-t a gazdasági integráció 
szempontjából, az EGSZB fi gyelmének 
középpontjában áll, hiszen a tét nem 
kisebb, mint maga az európai szociális 
modell.  Kézenfekvő tehát az EGSZB 
gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó 
ECO szekciója számára, hogy olyan 
kérdéseket vitasson meg, mint az 
eurókötvények bevezetése, egy euró-
pai hitelminősítő intézet felállítása, 
polgáraink pénzügyi oktatása vagy a 
pénzügyi piacok szabályozása.

A fentiek jegyében az EGSZB 2012. 
június 7-én magas szintű konferen-
ciát szervezett a jelenlegi államadós-
ság-válsággal kapcsolatos kérdések 
megvitatására. A résztvevők között 
köszönthettük Jean-Claude Junckert, 
Luxemburg miniszterelnökét és az 
eurócsoport elnökét, Enzo Moavero 
Milanesi európai ügyekért felelős 

Ciprus egy jobb Európáért*

Annak tudatában, hogy Európának 
megerősödve kell kilábalnia a jelenlegi 
gazdasági válságból, a ciprusi elnökség 
a fenntartható fejlődéshez, a társadalmi 
kohézióhoz és a munkahelyteremtéshez 
hozzájárulva egy jobb Európa érdekében 
kíván tevékenykedni. A jelenlegi társa-
dalmi-gazdasági fejlemények eredménye-
képpen egy olyan Uniót tűztünk ki célul, 
amely nagyobb jelentőséggel rendelkezik 
polgárai és a világ számára, és amely a 
szolidaritás elvén alapul.

Elengedhetetlenül fontos, hogy egy 
hatékonyabb és fenntarthatóbb Európa 
mellett szálljunk síkra. Ennek kapcsán a 
legfontosabb napirendi pontot a 2014–
2020-as többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások jelentik, amelyek lehetősé-
get adnak egy olyan költségvetésről és 
politikai iránymutatásokról szóló meg-
állapodásra, amelyek hozzájárulnak 
a növekedéshez és a versenyképesség 
fokozásához. A ciprusi elnökség a pénz-
ügyi keretről szóló tárgyalások lezárása 
érdekében fog tevékenykedni, továbbá 
azért, hogy minél nagyobb előrelépéseket 
sikerüljön elérni a közös politikákat, köz-
tük a közös agrár- és halászati politikát, 
valamint a kohéziós politikát érintő tár-
gyalások során. Mivel az elnökség kiemeli 
a kohéziós politika jelentőségét, vélemény 
kidolgozására kértük az EGSZB-t egy, a 
földközi-tengeri térségre vonatkozó 
makroregionális stratégiáról és annak 
a szigeti tagállamokat érintő előnyeiről. 
A környezetvédelem, a környezeti fenn-
tarthatóság, valamint az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelése szintén kulcsfontos-
ságú kérdés lesz az elnökség számára.

Egy jobban teljesítő és növekedés-
alapú gazdasággal rendelkező Európa 
szintén létfontosságú a jelenlegi válság 
leküzdéséhez és az EU versenyképes-
ségének növeléséhez. Ezért a fi skális és 
makroökonómiai politikák felügyeletének 
erősítésére, valamint a pénzügyi stabili-
tás biztosítására helyezzük a hangsúlyt. 
Emellett elengedhetetlen a növekedés 
fellendítése, a ciprusi elnökség pedig a ver-
senyképesebb Európához való hozzájáru-
lás érdekében a belső piac megerősítésére 
és a munkahelyteremtés, a kutatás és az 
innováció elősegítésére fog összpontosí-
tani, különös tekintettel a kkv-kre. 

A polgárai számára jelentősebb, 
szolidaritáson és társadalmi kohézión 
nyugvó Európa megvalósítása érdekében 
nagy súlyt fektetünk a fi atalok foglalkoz-
tatására, tekintve a növekvő uniós mun-
kanélküliségi rátákat. A Közös Európai 
Menekültügyi Rendszer 2012  végégig 
történő létrehozása szintén prioritást 
jelent. Ennek kapcsán feltáró vélemény 
kidolgozására kértük fel az EGSZB-t egy 
olyan rendszer (Eurodac) létrehozásáról, 
amely a menedékkérők és illegális beván-
dorlók bizonyos csoportjai ujjlenyoma-
tainak összehasonlítására szolgál. Az 
elnökség kikérte az EGSZB véleményét a 
részvételi folyamatok megerősítéséről és 
a helyi önkormányzatoknak, a civil tár-
sadalomnak és a szociális partnereknek 
az Európa 2020 stratégia végrehajtásába 
való bevonásáról is. 

A ciprusi elnökség célja az is, 
hogy Európát  közelebb hozza 
szomszédainkhoz, előmozdítva a bővítés 
ügyét és hangsúlyozva az európai szom-
szédságpolitika déli dimenzióját, ugyanak-
kor tovább erősítve az Uniót nemzetközi 
színtéren, különös tekintettel az EU fej-
lesztési céljainak elérésére és külkereske-
delmi politikájának megerősítésére.

Az Uniónak közelebb kell állnia polgá-
raihoz. Célunk az, hogy Európát „fi loxenos 
topos” szerepében, azaz vendégszerető 
helyként népszerűsítsük a vállalatok, ötle-
tek, szolgáltatások, innovációk és kultúrák 
számára. Ez az elképzelés a jobb Európáért 
tett erőfeszítéseink része, egy olyan Uni-
óért, amely felé bizakodással fordulnak 
polgárai, különösen az ifj abb generációk.
 ●

* Andreas MAVROYIANNIS, az elnök mellé rendelt Európa-ügyi miniszterhelyettes, az EU Tanácsának ciprusi elnöksége 

Az EGSZB ciprusi tagjainak az Európai Unió ciprusi 
elnökségével szemben támasztott elvárásai*
Michalis Antoniou
Munkaadók csoportja

A földközi-tengeri térségnek új szemléletmódra van szüksége

A Ciprusi Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének (OEB) főigazgató-helyettese (OEB) 
A ciprusi elnökség Európa háborút követő történelmének legzavarosabb időszakával esik egybe. A válságokkal teli időszakok 
azonban lehetőségeket és változásokat is jelenthetnek. Az EGSZB-nek most a többi uniós intézményekkel szoros együttműkö-
désben bátorítania és ösztönöznie kell azokat a szakpolitikákat, amelyek a növekedés helyreállításához, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és valamennyi európai polgár jóléti kilátásainak helyreállításához szükségesek.

Dimitris Kittenis
Munkavállalók csoportja
A Ciprusi Munkavállalók Szövetségének (SEK) korábbi főtitkára
Ciprus, amely Európa, Közel-Kelet és Afrika metszéspontjában található, olyan időszakban veszi át az EU elnökségének feladatát, 
amikor maga az Unió is fordulóponthoz érkezett. A ciprusi elnökségre hárul majd az a feladat, hogy segítse az egyenlőtlenség-
hez és a szolidaritáshoz kapcsolódó problémák megoldását, valamint hogy a munkanélküliség csökkentésének, az életminőség 
javításának és az európai integráció elmélyítésének érdekében hozza meg a válság kezeléséhez szükséges sürgős döntéseket.

Kostakis Konstantinidis
„Egyéb tevékenységek” csoport
A Ciprusi Gazdálkodók Egyesületének (EKA) elnöke
Az elnökség ideje alatt mind célkitűzéseink, mind ambícióink szintjén annak érdekében fogunk dolgozni, hogy elmélyítsük a 
tagállamok közötti együttműködést és szolidaritást, valamint hogy fokozzuk a béke előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket, 
nem csupán a földközi-tengeri és a közép-keleti térségben, de Európában és az egész világban is. Szeretnénk, ha a fellendüléssel 
párhuzamosan a hétköznapi emberek életkörülményei is javulnának, nemcsak Európában, hanem azokban az országokban 
is, amelyek nem uniós tagállamok. 

Michalis Lytras
„Egyéb tevékenységek” csoport
A ciprusi elnökség hozzá fog járulni a társadalmi és gazdasági kohézió célkitűzéseinek megvalósításához az Európai Unióban, 
és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy fellendüljön a gazdasági növekedés és megoldódjon a gazdasági válság, hogy 
véglegesítsék és fogadják el a 2014–2020-as Közös Agrárpolitikát, hogy számolják fel a munkanélküliséget, valamint hogy 
teremtsenek békét Európában és az egész világban. Úgy gondolom, ez egy sikeres és eredményekben gazdag elnökség lesz.

Andreas Pavlikkas
Munkavállalók csoportja
A Pánciprusi Munkaszövetség Kutatási és Tanulmányi Részlegének vezetője
Szeretném azt hinni, hogy a Ciprusi Köztársaság elnökségét minden – politikai és szervezeti – szinten is siker kíséri majd. 
Lehetőségeink keretén belül országunknak hozzá kell járulnia azoknak a döntéseknek a meghozatalához, amelyek a kis és nagy 
országok közötti szolidaritás kérdésére, a közösségi menetrend megerősítésére és szélesítésére, valamint a földközi-tengeri és 
közel-keleti országokkal fennálló uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkoznak. Emellett arra is lehetősége nyílik majd Ciprusnak, 
hogy mind Európában, mind pedig világszerte erősségeivel és adottságaival együtt ismertté tegye magát, hogy ezáltal vonzerőt 
jelentsen a beruházások és a turisták vonatkozásában. ●

* Az EGSZB egyik ciprusi tagjának lemondását követően elindult az új tag kinevezési folyamata. A hírlevél nyomdába kerülésekor e folyamat még nem zárult le. Az EGSZB tagjainak teljes listája 
honlapunkon tekinthető meg: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, az EGSZB görög 
tagja és az Euromed nyomonkövetési 
bizottság elnöke lett a vélemény elő-
adója.  

EGSZB info: Miért van 
az EU-nak szüksége új 
makroregionális stratégiára 
a földközi-tengeri térség 
számára?

Dimitris Dimitriadis: Az EU összes erő-
feszítése a földközi-tengeri térséggel kap-
csolatban gyakorlatilag teljes egészében 
kudarcot vallott. Az 1995-ben elindított 
barcelonai folyamat, melynek célja az EU 
és a földközi-tengeri partnerek kapcso-
latainak szabályozása volt, mára halott. 

Időközben a térség geopolitikai jel-
lemzői az észak-afrikai országokban 
lezajlott forradalmak miatt teljesen 
megváltoztak. 

Dimitris Dimitriadis, az EGSZB tagja

INTERJÚK TAGTÁRSAKKAL

Új interjúsorozatunkban Tomasz 
Jasiński, az EGSZB munkavállalói 
csoportjának lengyel tagja, az EGSZB 
info hírlevél szerkesztőbizottságában 
a tagok képviselője beszélget majd 
tagtársaival, hogy megtudja, mi hozza 
lázba őket. Első interjúalanya Mar-
tin Siecker, az EGSZB munkavállalói 
csoportjának holland tagja, a Holland 
Szakszervezeti Szövetség képviselője.

Tomasz Jasiński: Mi az Ön 
szakmai háttere?

Martin Siecker: Foglalkozásom szerint 
újságíró vagyok. A hetvenes években 
indult a pályám, amikor egy baloldali 
napilapnál riporterként helyezkedtem 
el. Tíz évvel később átkerültem a mun-
kavállalói mozgalomhoz, ahol a tagok 
hírlevelének szerkesztője lettem. 

TJ: Mi indította arra, hogy a 
szakszervezeti mozgalomban 
folytassa a pályáját? 

MS: Ahogy egyre többet tudósítot-
tam a munkaügyi kapcsolatokról, 
egyre inkább magaménak éreztem az 

ügyeket. Egy nap úgy láttam, hogy az 
újságnál dolgozó fi atal riporterek nem 
kapják meg azt a fi zetést, ami megil-
letné őket. Munkatársaimmal együtt 
felállítottunk egy akcióbizottságot a 
védelmükre. Tárgyaltunk a szerkesz-
tővel, és végül győztünk. Ekkor döntöt-
tem úgy, hogy egy olyan szervezetnél 
akarok dolgozni, amely a munkaválla-
lók jogait védi. 

TJ: Mióta szakszervezeti tag? 

MS: Akkor léptem be a szakszervezetbe, 
amikor dolgozni kezdtem, vagyis 1967-
ben. Mielőtt újságíró lettem, különféle 
alkalmi munkákat végeztem. Ez a saját 
döntésem volt: akkoriban nem akartam 
állandó munkát és megszabott mun-
kaidőt. Szerettem a szabadságot – ha 
sütött a nap, munka helyett elmehet-
tem egyet úszni.  

TJ: Szabadidejében mivel 
foglalkozik a legszívesebben? 

MS: Zenével. Sokat hallgatok zenét. 
Egy kicsit tudok dobolni, de nem 
vagyok elég jó ahhoz, hogy együttes-
ben játsszak. De persze, még ha elég jó 
lennék, is, akkor sem lenne időm rá. 
Szeretek olvasni is: kevés jobb dolog 
van egy jó bűnügyi történetnél.  

TJ: Azt hittem, hogy 
Hollandiában mindenki 
focirajongó.

MS: Én is az vagyok. Az Ajax Ams-
terdamnak drukkolok. Régebben, még 
az Ajax fénykorában az amszterdami 
olimpiai stadion mellett laktam. A 
hetvenes évek elején, mikor egymás 
után háromszor nyerték meg a bajno-
kok ligáját, minden hazai meccsüket 
megnéztem.    

TJ: Mikor lett az EGSZB 
tagja?

MS: Tíz évvel ezelőtt. 2010-ben már 
harmadszor neveztek ki EGSZB-
tagnak.

TJ: Az Ön véleménye szerint 
mi az a legsürgetőbb 
kihívás, amelyet az EU-nak 
kezelnie kell?

MS: A növekvő euroszkepticizmus. 
Ez valódi fenyegetés. Fennáll a veszé-
lye annak, hogy ha ezt a kérdést nem 
tudjuk megoldani, akkor az egyesülő 
Európából csupán egy négyzetkilo-
méternyi beton, üveg és acél marad 
Brüsszel városközpontjának köze-
lében, örök mementóként emlékez-
tetve egy elgondolásra, amely egykor 
nagyszerűnek és vonzónak látszott, de 
végül sajnálatos módon a történelem 
szemétdombján végezte, mint az egyik 
a legnagyobb és legdrágább politikai 
kudarc. ●

Hamarosan az EGSZB-nél 
Közösen az erősebb Európáért! 

Civil társadalom: teljes értékű part-
ner az Európa 2020 stratégiában

A 2012. szeptember 25-én megrende-
zendő konferencia témája annak kere-
sése lesz, hogy milyen eszközök állnak 
rendelkezésre a növekedés serkentésére 
és egy európai növekedési paktum kidol-
gozására. A résztvevők négy párhuzamo-
san futó workshopon fogják megvitatni, 
hogy milyen koherens keretet lehetne 
kialakítani egy európai növekedési stra-
tégiához, az egységes piac és a gazdaság 

élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez, 
valamint az intelligens és fenntartható 
növekedéssel összefüggő innovációhoz.  

Az EGSZB-ben működő csoportok 
elnökei mind bemutatják majd elkép-
zeléseiket arról, hogy szerintük hogyan 
lehetne Európát visszaállítani a fenntart-
ható növekedési pályára. Ezt követően egy 
magas szintű vitafórumon azt is megvitat-
ják, hogy az Európa 2020 stratégia kere-
tében kínálkozó lehetőségekkel miként 
lehet a legnagyobb növekedést elérni. 

A konferenciára tagállami és uniós 
szakembereket, uniós szintű döntésho-
zókat, európai, illetve nemzeti parlamenti 
képviselőket, a tagállami kormányok és 

közigazgatások képviselőit, a tagállami 
és az uniós civil társadalom szereplőit, a 
helyi és regionális önkormányzatok kép-
viselőit, valamint agytrösztök tagjait és 
véleményformálókat várunk.

A konferencián az EGSZB és a nemzeti 
gazdasági és szociális tanácsok bemutat-
ják elképzeléseiket, megosztják egymással 
tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat 
azzal a céllal, hogy jobban ki lehessen 
aknázni a fenntartható és versenyképes 
Európa megteremtésének előmozdítását 
szolgáló fenti eszközökben rejlő lehető-
ségeket. (kf) ●

Amennyiben többet szeretne tudni a 
programról, látogasson el honlapunkra: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home 

További információt pedig az alábbi 
e-mail címen kaphat: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK CIPRUSI ELNÖKSÉGE

Ezért kell mindent az elejéről kez-
denünk. Teljesen új szemléletmódra és 
megközelítésre van szükség. Hamaro-
san találkozom az egyik ciprusi minisz-
terrel, hogy megvitassuk, az EGSZB 
miként tud a legjobban megfelelni a 
ciprusi felkérésnek.  

EGSZB info: Egy sor kihívás, 
amellyel az uniós országok 
találkoznak a földközi-
tengeri térségben, a kohéziós 
politika keretén belül 
megoldható lenne…

DD: A kohéziós politika nem elegendő 
erre a célra. Szélesebb látásmódra és 
hosszú távú perspektívára van szük-
ségünk a következő 15-20 évre, amely 
magába foglalja az egész térséget, nem 
csak a régió uniós tagállamait. Először 
meg kell határoznunk az egyértelmű 
és hosszú távú stratégiai célokat, majd 

pedig biztosítanunk kell, hogy a kohé-
ziós politika támogassa azokat. 

EGSZB info: Most 
érkezett vissza a balti-
tengeri stratégiáról szóló 
konferenciáról. Úgy 
gondolja, hogy ösztönzést 
nyerhet az ennek keretén 
belül kidolgozott bizonyos 
megoldásokból? 

DD: A balti-tengeri stratégia minta-
ként szolgálhat a hasonló stratégiák 
számára. Megmutatta, milyen sikeres 
lehet a közös, több országot és ható-
ságot érintő problémák integrált meg-
közelítése. Természetesen lehetetlen a 
balti-tengeri stratégia megoldásainak 
egy az egyben történő reprodukálása, 
de néhány közülük hasznos inspiráci-
ókat nyújthat. Geopolitikai szempont-
ból a balti-tengeri térség egy hasznos 

tanulsággal szolgálhat: bár a stratégia 
csak uniós tagállamokra vonatkozik, 
a siker kulcsa az EU és Oroszország 
közötti kapcsolatokban van. 

Következésképp, az EU mediterrán 
stratégiájának sikeréhez a Földközi-
tenger partvidékének összes szereplő-
jére szükség van: az uniós országokra 
és szigetekre, az észak-afrikai orszá-
gokra, Törökországra, Izraelre és a 
palesztin területekre is. (mb)   ●

A ciprusi elnökség weboldala már 
elkészült és működik.

Ha a ciprusi elnökséggel kapcsola-
tos legújabb hírekre kíváncsi, kattint-
son a következő linkre: www.cy2012.
eu. 

A ciprusi elnökség felkérte az 
EGSZB-t, hogy készítsen véleményt 
egy a földközi-tengeri térség számára 
kidolgozandó makroregionális straté-
giáról, melyet a szigetjelleggel rendel-
kező tagállamok is felhasználhatnak.

Andreas Mavroyiannis, az elnök mellé rendelt 
Európa-ügyi miniszterhelyettes, 
az EU Tanácsának soros ciprusi elnöksége

ÚJ EGSZB-KIADVÁNYOK

 ■ Fogyasztóvédelem

 ■ Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevé-
kenységei az Európai Unió Tanácsának ciprusi 
elnöksége alatt

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

olasz minisztert, valamint az Európai 
Bizottság, az Európai Központi Bank 
és az Európai Parlament magas rangú 
képviselőit. Staff an Nilsson, az EGSZB 
elnöke nyitotta meg az ülést, beszé-
dében a költségvetési stabilitási unió 
megteremtését és az eurókötvények 
bevezetését sürgetve.  Rávilágított arra, 
hogy konkrét intézkedések szüksége-
sek ahhoz, hogy a tagállamok közös 
költségvetési felelősséget vállaljanak 
annak érdekében, hogy a költségve-
tési konszolidációt végrehajtó orszá-
gok államadósságának kamatlábai 
csökkenhessenek.

Michael Smyth, az ECO szekció 
elnöke vezette a vitát, melynek során 
kifejtette, hogy véleménye szerint az 
1930-as években történtekhez hason-
lóan a kereslet válságával nézünk 
szembe, és a megszorítások dogmája 
csak recesszióhoz vezet majd, mely a 
populizmus és a radikális pártok táp-
talaja. Carmelo Cedrone és Gérard 
Dantin, az eurókötvényekről és a 
közös adósság hasonló eszközeiről 
szóló két EGSZB-vélemény előadói, 
valamint Pedro Augusto Almeida 
Freire, a gazdaságpolitikák össze-
hangolásával foglalkozó állandó 
EGSZB-tanulmányozócsoport elnöke 
a jelenlegi helyzetre az egyetlen lehet-
séges megoldásnak az integrációt 
látja. Carmelo Cedrone – már elfoga-
dott – véleményében kétfajta kötvény 
bevezetésére fogalmaz meg konkrét 
javaslatot: stabilitási kötvények a közös 
felelősséggel történő közös adósságvál-
lalásra, valamint beruházási kötvények 
a tőke vonzására az olyan feltörekvő 
gazdasági szuperhatalmakból, mint 
Brazília, Oroszország, India és Kína. 
Gérard Dantin készülő véleménye, 
melyet a júliusi plenáris ülésen bocsá-
tanak szavazásra, a tagállamok közös 
adósságvállalását tárgyalja.

Az Európai Bizottság képviselője 
hangsúlyozta, hogy mennyire fontos 
biztosítékokat létrehozni a pénzügyi 
szektor számára uniós szinten, illetve 
tovább haladni a jobb költségvetési 
integráció felé. Sylvie Goulard európai 
parlamenti képviselő a maga részéről 
rámutatott, hogy az Európai Tanács-
nak nem kellene egyedül küzdenie a 
politikai porondon a jelenlegi válság 
kezelésével, és javasolta egy átfogóbb 
megközelítés elfogadását. Jean-Claude 
Juncker optimista megjegyzéssel zárta 
a konferenciát, arra biztatva a részt-
vevőket, hogy próbálják elképzelni, 
milyen nehéz lenne a legtöbb tagállam-

Ami hiányzik, az a válságból való kilábalásra 
irányuló politikai akarat

Carmelo Cedrone úr, legutóbbi véleményében 
azt állította, hogy a jelenlegi európai válság 
inkább politikai, mint gazdasági természetű…

Európa többé nem engedheti meg magának, hogy egyetlen 
monetáris politikája mellett 17 gazdasági és pénzügyi politikát 
folytasson. Az EU-nak el kell mozdulni a pénzügyi unió irá-
nyába, és ehhez az első lépés két külön, de egymást kiegészítő 
uniós kötvény bevezetése lenne: a nem értékesíthető uniós köt-
vények az adósság stabilizálására, valamint az eurókötvények 
a fellendülés és a növekedés elősegítésére.

Kivitelezhető ez?

Ezek a kötvények helyreállítanák a befektetői bizalmat és a jóléti állammal váltanák 
fel a megszorítási politikákat. Ezen túlmenően tervünkhöz nem szükséges a Szerződés 
módosítása vagy új intézmények létrehozása. Meglévő uniós eszközöket használna 
fel, mint például az Európai Beruházási Alapot (EBA). Az egyetlen hiányzó elem a 
politikai akarat. (rdr) ●

Martin Siecker, a zenekedvelő és krimirajongó
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Michalis Antoniou, 
az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja

Dimitris Kittenis, 
az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja

Kostakis Konstantinidis, 
az EGSZB „Egyéb 
tevékenységek” 
csoportjának tagja

Michalis Lytras, az EGSZB 
„Egyéb tevékenységek” 
csoportjának tagja

Andreas Pavlikkas, 
az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportjának tagja
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A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
Digitális piac a növekedésért

A digitális fejlődés témájában érkezett dán elnökségi felkérésre válaszul 
az EGSZB májusban véleményt fogadott el arról, hogy miként járulhat 
hozzá a digitális egységes piac a növekedés fokozásához. Az EU számára 
nagy a tét, mivel egyes tanulmányok szerint 2020-ig a digitális egységes 
piac 4%-kal növeli meg Európa GDP-jét.

A vélemény az infrastruktúra gyors kiépítésére szólított fel egész 
Európában, tehát a távol eső területeken is, az univerzális internet-hoz-
záférés garantálása érdekében. 

Mivel 2015-re az álláshelyek 95%-
ában szükség lesz az internettel kap-
csolatos kompetenciákra, „a képzés 
kulcsfontosságú” – fogalmazott Laure 
Batut (Franciaország, Munkavállalók 
csoportja), a vélemény előadója. Mint 
hozzátette, a társadalom valamennyi 

tagjának, ideértve az idősebb polgárokat is, hozzáférése a hardverekhez 
és szoft verekhez, valamint az ezek használatára irányuló képzés alapvető 
feltétele e kihívás megválaszolásának.  

Az elektronikus kereskedelem fejlesztése érdekében az EGSZB a 
kereskedelmi jog és a közvetett adóztatásról szóló jogszabályok har-
monizációjára szólított fel. Figyelmeztetett azonban arra, hogy ezt nem 
szabad indoknak tekinteni az adókulcsok növelésére.  (mb) ●

Európa lemaradásban van az energetikai 
célkitűzések területén

Az alacsony-szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés terén az 
EU-ban és néhány tagállamában tett lépések vészesen elmaradnak a kitű-

zött céloktól – erre fi gyelmez-
tetett az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság (EGSZB) a 
„2050-ig szóló energiaügyi 
ütemterv” című véleményé-
ben, amelyet a májusi plenáris 
ülésen fogadtak el. 

Az EGSZB szerint az EU 
nem ismeri fel, hogy milyen mértékben le van maradva saját célkitű-
zéseitől. „Az EU-ban a súlyos mértékben környezetszennyező termelés 
csökkenése, a világ más részein való növekedése, következésképpen 
pedig az ilyen termékek uniós importja elkendőzik a lemaradás mérté-
két” – jelenti ki Pierre-Jean Coulon (Munkavállalók Csoportja, Fran-
ciaország), a vélemény előadója.

A vélemény kritikát fogalmaz meg az energiahatékonyság és a meg-
újuló energiák területén elért haladással kapcsolatban is. Úgy véli, hogy 
a megújuló energiák fejlesztését visszafogják a változó kormányzati for-
rások, és bizonyos esetekben a helyiek ellenállása is. 

Az EGSZB megismétli egy az EU-n belüli információramlást előmoz-
dító fórum létrehozására irányuló kérését, mely valamennyi érdekelt 
félnek teret biztosít az energiarendszer 2050-ig történő átalakításának 
rendszeres megvitatására.

„Az energiaügyi döntések közvélemény általi elfogadása jelenleg kihí-
vás elé állítja Európa demokráciáit” – jelenti ki Richard Adams („Egyéb 
tevékenységek” csoport, Egyesült Királyság), a vélemény társelőadója, 
és kiegészíti azzal, hogy „a 2050-ig szóló ütemtervet nem csupán arra 
kell felhasználni, hogy az európaiak körében a lehető legszélesebb körű 
vitát elindítsák, hanem hogy valamennyi – egyéni, regionális, nemzeti 
és uniós – szinten elősegítsék a felelősségvállalást. (mb) ●

Európai szociális vállalkozások és szociális 
vállalkozási alapok

Az EGSZB két véleményében – melyek közül az egyik az európai szo-
ciális vállalkozási alapokról, a másik pedig a szociális vállalkozásokra 
irányuló kezdeményezésről szólt (előadójuk: Ariane Rodert, illetve Giu-
seppe Guerini, mindketten az „Egyéb tevékenységek” csoport tagjai) – 
arra ösztönözte az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék 
hozzáférhetőbbé a közbeszerzést és a fi nanszírozást a szociális vállalko-
zások számára, alakítsanak ki olyan nemzeti szintű kereteket, amelyek 
növekedésüket elősegítik, és az igényeknek megfelelően vezessék be az 
európai szociális vállalkozási alapot. 

A szociális gazdaság szektora már 
most is több mint 11 millió embert 
foglalkoztat Unió-szerte, ami a mun-
kaerő 6%-ának felel meg. Az Európában 
alapított vállalkozások közül körülbelül 
minden negyedik szociális vállalkozás. 
A válság jellemezte jelenlegi helyzetben, 
amikor a munka nélkül lévő, illetve 
gazdasági forrásokhoz hozzáférni nem 
tudó emberek száma folyamatosan 

növekszik, az EGSZB javítani szeretné a növekedést, a foglalkoztatást 
és a versenyképességet, s ezzel párhuzamosan, az Európa 2020 stratégia 
szellemében egy befogadóbb társadalom kialakulását kívánja elősegíteni.

Az EGSZB szerint a jövőbeli európai szociális vállalkozási alap mellett 
a szociális vállalkozások fejlődését célzó más pénzügyi eszközöket is 
alkalmazni kellene, az európai szociális vállalkozási alap ugyanis önma-
gában nem lesz elegendő ahhoz, hogy javuljon a hozzáférés a megfelelő 
tőkéhez. (ail) ●

Öt évvel ezelőtt az Európai Tanács 
megbízott egy tucat neves európai 
személyiséget azzal, hogy készítsenek 
jelentést arról, hogy milyen kihívások 
várnak az EU-ra az elkövetkező húsz 
év során. A Felipe González elnöklete 
alatt és többek között Mario Monti és 
Lech Wałęsa részvételével működő 
„bölcsek csoportja” 2010 májusában 
arra a következtetésre jutott, hogy 
Európát új alapokra kell helyezni. 
A jelentésben felsorolt prioritások 
között szerepel például a gazdasági 
növekedés, a versenyképesség, a 
demokratikus legitimitás, illetve az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
felvállalt vezető szerep. Pontosan 
ezek köré a témák köré szerveződik 
az európai szervezett civil társada-
lomnak az EGSZB-ben nyilvános 
meghallgatásokon, konferenciákon, 
tanulmányozócsoportokban és véle-
mények készítése során végzett min-
dennapi munkája. Egyáltalán nem 
véletlen, hogy a „bölcsek” által adott 
válaszok és az EGSZB által elfogadott 
is. Az előző többéves pénzügyi keret 
elfogadásakor az európai gazdaságok 
többsége növekedésben volt, a pénz-
ügyi stabilitást pedig magától érte-
tődőnek vettük. A jelenlegi instabil 
helyzet és a megszorító intézkedések 
egész Európán átsöprő hulláma mel-
lett fennáll annak a veszélye, hogy 
az elfogadásra kerülő költségvetés 
minimalista lesz. Az Európai Bizottság 
ennek megfelelően azt javasolja, hogy 
az EU teljes költségvetése maradjon 
az EU GDP-jének 1%-át kitevő jelen-
legi szinten, egyes tagállamok pedig 
csökkentést kérnek. Az EGSZB a maga 
részéről májusi plenáris ülésén olyan 
véleményt fogadott el, amelyben a 
költségvetés 1,11%-ra történő növe-
lését kéri. Itt szeretnénk emlékeztetni 
a költségvetés definíciójára, amely 
szerint az „kiadások, bevételek és 
források becsült összege egy meghatá-
rozott időszak viszonylatában, amely 
tükrözi a jövőbeli pénzügyi feltételek 
és célkitűzések várható alakulását.” 

Mindezt a jelenleg az EU előtt álló 
helyzetre alkalmazva: most, hogy a 
kitűzött célok magasabbak, mind a 
kiadásokat, mind pedig a bevételeket 
felül kell vizsgálni. Ha az EU valóban 
jelentős lépést kíván tenni az integ-
ráció irányában, és több felelősséget 
szeretne felvállalni, akkor kezébe kell 
vennie a növekedés irányítását, hogy 
biztosítsa az európai szociális modell 
fennmaradását. Ez pedig csak akkor 
lehetséges, ha a költségvetés – az EU 
által céljainak elérésére felhasznált 
eszköz – megfelelően ambiciózus.

Mindazonáltal az Európai Bizott-
ságnak a többéves pénzügyi keret 
kapcsán tett javaslata valóban jobbá 
teszi és egyszerűsíti a költségvetés fel-
építését. Pozitív lépés az is, hogy az 
Európai Bizottság bírálja egyes tag-
államoknak a tárgyalásokhoz való, a 
méltányos megtérülés és a horizontá-
lis méltányosság elve által jellemzett 
hozzáállását. A bevételeket illetően az 
EGSZB támogatja a saját források új 
rendszerének bevezetését, amelynek 
része egy módosított héa-forrás és a 
pénzügyi tranzakciós adó is. A kiadási 
oldalon az intézményeknek és a tagál-
lamoknak szem előtt kell tartaniuk az 
európai értéktöbblet elvét – vagyis azt 
az elvet, hogy minden, uniós szinten 
elköltött eurónak több eredménnyel 
kell járnia, mint ha nemzeti szinten 
költötték volna el. Az európai bizott-
sági javaslat a költségvetési kiadások 
két legfőbb tétele – a KAP és a kohé-
ziós politika – struktúráját is javítja, 
úgy, hogy támogassa a hatékonyságot 
és az eredményes mezőgazdaságot, 
illetve a makroprojektek ösztönzése 
révén megkísérelje csökkenteni az 
alapok elaprózódásának mértékét. 
Az EGSZB mindazonáltal fi gyelmeztet 
arra, hogy a jelenlegi kohéziós politika 
azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
a makrogazdasági feltételességnek a 
források kiutalása során történő alkal-
mazásával az EU legkevésbé fejlett 
régióit bünteti.

A „Több Európára van szüksé-
günk, nem kevesebbre” szólam mel-
lett az EGSZB-nél folyamatosan és 
egyre hangsúlyosabban beszélünk egy 
másik koncepcióról, éspedig „az euró-
pai egység hiányának áráról”. Ha az 
uniós költségvetés mérete, hatékony-
sága és átláthatósága nincs arányban 
a kockán forgó téttel, annak az lesz az 
eredménye, hogy egy meggyengült EU 
néz szembe a 21. század kihívásaival, 
ami pedig éppen ellentétes a „bölcsek” 
javaslatainak irányával. (asp) ●

Az 1989-ben az ENSZ Fejlesztési Prog-
ramjának irányítótanácsa által életre 
hívott Világ népességének napját min-
den évben július 11-én tartják azzal a 
céllal, hogy felhívják a fi gyelmet a világ 
népességével és a fenntarthatósággal kap-
csolatos kérdésekre. Mivel a népesség és a 
fenntarthatóság kérdése szorosan össze-
függ egymással, az EGSZB info megke-

Július 11.: A világ népességének napja

reste Hans-Joachim Wilmset, az EGSZB 
keretében működő Fenntartható fejlődés 
megfi gyelőközpontjának elnökét, hogy 
beszélgessünk egy kicsit erről a napról.

EGSZB info: Manapság 
még mindig aktuális a 
Világ népessége napjának 
megünneplése? 

Hans-Joachim Wilms: Igen, még min-
dig fontos, hiszen gondolkoznunk kell 
azon, hogy miként akarjuk kezelni a 
népesség és főként az élelmezésbizton-
ság kérdését. Világossá vált – az EGSZB-
nél is –, hogy a gazdálkodók két pártra 
szakadtak.  A hagyományosan gondol-
kodó termelők szerint a termőterületek 
növelésével képesek vagyunk többet 
termelni. Én a másik táborba tartozom, 
amely úgy véli, hogy igazságosabb elosz-
tással bolygónk mindenkit el tud látni 
élelemmel.  

EGSZB info: Mit jelent ez?

HJW: Az ENSZ Élelmezési és Mező-
gazdasági Szervezetének (FAO) statisz-
tikái szerint a Föld elegendő élelmiszert 
képes előállítani mindenki számára, de 
ezt az élelmiszert nem ott termelik meg, 
ahol szükség lenne rá, és nem is a kívánt 
minőségben és mennyiségben. A kérdés 
az, hogy miként változtassunk ezen a 
helyzeten.  A következmények kataszt-
rofálisak – ez vezet például a brazíliai 
és argentínai erdőirtásokhoz.  Az a 
tény, hogy Európában nem vagyunk 
képesek elegendő élelmiszert megter-
melni, jól mutatja, hogy változtatnunk 

kell viselkedésünkön – nekünk is és a 
fejlődő országok termelőinek is.  Egy 
másik kiemelendő szempont az, hogy 
az elmúlt évszázadban mennyit változ-
tak az étkezési szokások; ilyen például a 
megnövekedett húsfogyasztás.      

EGSZB info: Min kell 
változtatni?

HJW: Sok dolognak kell történnie, 
hogy átfogó képet kaphassunk. A ter-
mőterületek megnövelésére építeni túl 
egyszerű lenne. Azt kell biztosítanunk, 
hogy az országok minél önellátóbbak 
legyenek. Nincs értelme például, hogy 
állateledelt utaztassunk körbe a Föl-
dön. Az sem helyes, hogy Németor-
szágban természetvédelmi területekből 
csinálunk termőföldet biomassza-ter-
meléshez. És ez még csak két példa.

EGSZB info: Az EGSZB már 
többször egyértelműen 
leszögezte, hogy át kell 
gondolnunk termelési és 
fogyasztási szokásainkat. 
Ön szerint pusztán 
ezzel megteremthető a 
fenntartható jövő?

Hidakat építünk a zavaros víz felett
Interjú Nicolai Wammen dán Európa-ügyi miniszterrel 

EGSZB info: Milyen 
törekvései voltak a dán 
elnökségnek?

Nicolai Wammen:  Kezdettől 
fogva nyilvánvaló volt, hogy Dánia 
súlyos gazdasági válság idején veszi 
át a Tanács elnökségi feladatait. 

Dánia egyértelműen arra törekedett, 
hogy Európát visszaterelje a rendes 
kerékvágásba és kivezesse a válság-
ból – de nemcsak hangzatos főcíme-
ket akart, hanem kemény munkával 
igyekezett elérni az Európa számára 
fontos eredményeket. Az elmúlt fél 
évben nagy erőkkel dolgoztunk ezen, 
„hidakat építve a zavaros víz felett”, 
és ösztönözve a tárgyalásokat. 

A dán elnökségnek része volt egy 
olyan gazdaságpolitika kialakításá-
ban, amely két irányból igyekszik 
leküzdeni a válságot: egyrészt a fel-
lendülést biztosítandó, az államház-
tartások stabilizálásával helyre kell 
állítani a bizalmat, miközben refor-
mokkal és új kezdeményezésekkel a 
növekedést és a munkahelyteremtést 
is ösztönözni kell. 

Az elmúlt fél évre visszatekintve 
talán joggal mondhatom, hogy az 
elnökségnek sikerült egy nagy lépés-
sel közelebb vinnie Európát a célhoz. 

EGSZB info: Mit tart az 
elnökség legnagyobb 
eredményének? 

NW: A dán elnökség kezdettől fogva 
az Európát előrelendítő kemény 
munkát tartotta szem előtt. Az elmúlt 
fél évben arra törekedtünk, hogy 
minden téren valódi eredményeket 
tudjunk felmutatni. A legnagyobb 
eredményt nem egyetlen, hangzatos 
fellépés jelentette, hanem az, hogy 
megmutattuk: az EU a válság ellenére 
is eredményesen működik. Büszke 
vagyok arra, hogy a dán elnökség az 
uniós intézményekkel együttműkö-
désben sokat tett azért, hogy Európa 
kilábaljon a válságból. 

És ha a gazdasági program mellett 
még három dolgot megemlíthetek, az 
első biztosan az energiahatékonysági 
irányelvről született megállapodás 
lenne, ami nemcsak az éghajlat és az 
energiafüggőségünk szempontjából 
kedvező, hanem 400 000 új európai 

munkahelyet is jelenthet.  Kiemel-
ném még a roaming-rendeletet, 
amely alacsonyabb mobilhasználati 
díjakat garantál az okostelefonjukat 
külföldön használók számára. Végül 
azzal, hogy Szerbia tagjelölti státuszt 
kapott, újabb jelentős lépést tettünk 
az európai demokrácia megszilárdí-
tása felé. 

EGSZB info: Az 
energiahatékonyság 
kiemelten szerepelt a dán 
elnökség napirendjén. Azzal, 
hogy az üléseken kizárólag 
csapvizet szolgáltak fel, 
a „csapvizes elnökség” 
becenevet is sikerült 
kiérdemelniük…

NW: Őszintén szólva büszke vagyok 
erre a névre. Hogy miért? Azért, 
mert a valóságot tükrözi: amellett, 
hogy nálunk, Dániában isteni a 
csapvíz, valóban nagyra értékeljük a 
környezetbarát költséghatékonysá-

got.  Odafi gyelünk az erőforrásokra 
és a szén-dioxid-kibocsátásokra, ez 
pedig az elnökséggel kapcsolatos ter-
vezésnél minden téren vezérelvként 
működött. 

Ennek megfelelően minden ülés-
helyszín és szállodai szoba minősítet-
ten környezetbarát volt, a menüket 
szezonális alapanyagokból állították 
össze, felerészben helyi beszállítók-
tól. Emellett programokat vezettünk 
be az ételmaradékok csökkentésére, 
és a hulladékot egyenesen a helyi 
biogázüzembe szállították, ahol dán 
háztartások számára nyertek belőle 
energiát. 

Tudom, hogy a dán környezettu-
datosság több kollégámra is ösztön-
zőleg hatott, úgyhogy nagyon bízom 
benne, hogy a példánkat az utánunk 
következő elnökségek is követni fog-
ják. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Dánia Európa-ügyi minisztere

Benedicte Federspiel, az EGSZB „Egyéb 
tevékenységek” csoportjának tagja

Marie-Louise Knuppert, az EGSZB 
„Munkavállalók” csoportjának tagja

Nils Juhl Andreasen, az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja
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A dán elnökség a dán EGSZB-tagok szemével
Nincs más választásunk: változtatnunk kell 
fogyasztási szokásainkon
Interjú Benedicte Federspiellel, az EGSZB tagjával, a Dán Fogyasztói Tanács főtanácsosával

Tűzoltó elnökség
Interjú Nils Juhl Andreasennel, az EGSZB munkaadói 

csoportjának tagjával, a Dán Mezőgazdasági és 

Élelmezési Tanács vezetőjével

EGSZB info: A 2012. 
március 15-i Európai 
Fogyasztói Nap alkalmából 
az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság a Dán 
Fogyasztói Tanáccsal 
közösen válságidőszakban 
rendezte meg a fenntartható 
fogyasztásról szóló 
konferenciát. Ön szerint a 

EGSZB info: A dán elnökség 
hivatalba lépése előtt 
fontosnak tartotta, hogy 
kiemelt fi gyelmet kapjon 
az európai vállalkozások 
versenyképességének 
fellendítése, különösen az 
élelmiszeriparban. Hogyan 
ítéli meg az elnökség 
eredményeit ezen a 
területen?

Nils Juhl Andreasen: Nehéz erről 
véleményt mondani, hiszen annyi 
energiát emésztett fel a pénzügyi 
válság EU-szerte és végül az euró 
megmentése! Inkább kárelhárításról 
beszélhetünk, mintsem az európai 
vállalkozások versenyképességének 
megerősítését célzó lendületről. 
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy 
a megtett lépések hosszabb távon 
versenyelőnyhöz vezetnek majd az 
európai üzletágak, köztük az agrár- 
és élelmiszerágazat javára. 

EGSZB info: A dán 
elnökség vezette a közös 
agrárpolitika reformjáról 
szóló megbeszéléseket. 
Most Ciprus veszi át ezt 
a szerepet. Ön szerint 

soros dán elnökséghez eljutott 
az a felhívásunk, hogy újra 
kell gondolni fogyasztási 
szokásainkat?

Benedicte Federspiel: Az EGSZB nyitott 
kapukat döngetett ezzel, hiszen a „zöld” és 
a „fenntartható” szavak már egyébként is a 
dán kormány jelszavai és célkitűzései vol-
tak, általánosságban és az elnökség kapcsán 
is. A miniszterek és a konferencia egyéb 
prominens felszólalói világosan leszögez-
ték, hogy egyszerűen nem lehet változat-
lanul továbbvinni jelenlegi fogyasztási 
szokásainkat. 

EGSZB info: Nem lehet, hogy 
a válság miatt a fenntartható 
fogyasztás kérdése veszített 
aktualitásából?

BF: Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy politikáinkban ne foglalkozzunk a 
fenntarthatóság témájával. A válságból 
való kiútkeresés egyúttal alkalmat teremt 
arra is, hogy új, megvalósítható és fenntart-
ható megoldásokat találjunk. Jó példa erre 

jó irányba haladnak a 
tárgyalások?

NJA: Amennyire látom, a tárgyalá-
sok egyelőre semmilyen irányba nem 
indultak el, így lehetetlen megítélni, 
hogy helyes úton haladnak-e.  Sok 
időbe került az európai bizottsági 
javaslatnak és következményeinek 
egyértelműsítése. A tagállamok és a 
nem kormányzati szervezetek csak 
nemrégiben ismertették konkrét 
elképzeléseiket és álláspontjaikat.

Közben igen gyorsan változnak a 
körülmények, aminek hátterében a 
pénzügyi válság elmélyülése, a világ-
piaci élelmiszer-kereslet és -kínálat 
átalakuló szerkezete, illetve a fenn-
tartható termelés és fogyasztás elő-
térbe kerülése áll. Mindent egybevéve 
ez komolyan befolyásolhatja egyfe-
lől a politika hozzáállását az Európai 
Unió agrár- és élelmiszerágazatának 
jelentőségéhez, másfelől a mezőgaz-
dasági termelés európai modelljét.

EGSZB info: Sok szó 
esett Dániában a dán 
elnökségről, vagy jórészt 
észrevétlenül telt el a 
hivatali időszak?

NJA: Sok és sokféle rendezvényt 
szerveztek Dániában és Brüsszelben, 
és a dán kormány jó munkát végzett 
ezen a téren. Sajnos a híreket bel-
földi ügyek és az Európai Uniót sújtó 
pénzügyi válság uralták, ami elvonta 
a fi gyelmet az uniós kérdésekről és a 
dán elnökség erőfeszítéseiről. (pln/
mb)  ●

az energiahatékonyságról szóló irányelv, 
amelyről éppen most sikerült megálla-
podni. A dán ipar szereplői nemrég erősí-
tették meg, hogy 2020-ig elérhetőek mind a 
gazdasági, mind pedig a környezetvédelmi 
célkitűzések. 

EGSZB info: Mit kell tennünk 
annak érdekében, hogy a 
fenntartható fogyasztás vonzó 
alternatíva legyen a fogyasztó 
számára?

BF: Mindannyiunknak felelősséget kell 
vállalnunk, és a fenntartható fogyasztás 
támogatása kell hogy legyen új hitvallá-
sunk. Ennek fényében az elnökség arra 
kérte az EGSZB-t, hogy dolgozzon ki 
egy véleményt arról, hogy miként lehet 
elősegíteni a fenntartható termelés és 
fogyasztás meggyökeresedését. Erre 
azonban nincsenek egyszerű megol-
dások, és az elkövetkezendő években 
állandó feladatunk marad az, hogy 
megfi zethető és fenntartható termé-
kekkel és szolgáltatásokkal álljunk 
elő. (pln/mb)     ●

Energiahatékonyság: a dán út
Interjú Marie-Louise Knupperttel, az EGSZB Munkavállalók csoportjának tagjával, 

a Dán Szakszervezetek Konföderációjának szövetségi főtitkárával

EGSZB info: Tavaly 
decemberben úgy nyilatkozott, 
hogy az elnökségnek nagy 
hangsúlyt kell helyeznie 
arra, hogy zöld munkahelyek 
jöjjenek létre, és hogy a 
fi atalok bekerüljenek a 
munkaerőpiacra. Ön szerint 
elegendő volt az, amit az 
elnökség ezen a téren tett?

Marie-Louise Knuppert: Minden tőle 
telhetőt megtett annak érdekében, hogy 

a növekedés és a munkahelyteremtés 
kiemelt helyen szerepeljen a napirenden, 
ami a gazdasági válság fényében nem 
könnyű feladat. Örülök, hogy az elnökség-
nek sikerült tető alá hoznia egy megállapo-
dást az energiahatékonysági irányelvről.

Ha ezt nem sikerült volna elérnünk, 
akkor egy nagyon értékes alkalmat sza-
lasztottunk volna el arra, hogy segítsünk 
az uniós országoknak hatékonyan kezelni 

energiafelhasználásukat, illetve új munka-
helyeket létrehozni egy olyan időszakban, 
amikor ezekre igazán nagy szükség van. 

A dán elnökség szeme előtt folyama-
tosan a fiatalok munkanélküliségének 
kérdése lebegett. Eljött a cselekvés ideje. 
Ez azt jelenti, hogy az EU-nak úgy kell 
kialakítania politikáját, hogy azzal segítse 
a fi atalok térnyerését. Ehhez az Európai 
Szociális Alap proaktívabb használata 
jelentheti a megoldást. A Dán Szakszerve-
zetek Konföderációja és a dán munkaadók 
ezért azt javasolták, hogy az alap forrásait 
használják fel annak támogatására, hogy 
a tagállamokban be lehessen vezetni gya-
korlatorientált szakképzési rendszereket. 

A közbeszerzéssel foglalkozó irány-
elvekről szóló megbeszélésekbe is fel 
lehetne venni ezt a szempontot. Teljesen 
jogos elvárás volna, hogy a közbeszerzési 
pályázatokon indulóknak bizonyos számú 
gyakornoki helyet is biztosítaniuk kelljen, 
csak hogy két gyakorlati példát említsek.

EGSZB info: A közelmúltban 
részt vett Koppenhágában 
egy ülésen, melyen azt 
vitatták meg, hogy milyen 
módszerekkel lehet az emberek 
érdeklődését felkelteni az 

európai integráció iránt. Nehéz 
a dánokat bevonni az európai 
kérdésekről szóló vitákba?

MLK: Az emberek csak akkor bíznak az 
EU-ban, és csak akkor támogatják az uniós 
tagságot, ha azt látják, hogy az uniós politi-
kusok képesek megoldani az átlagemberek 
gondjait. A saját bőrükön kell érezniük, 
hogy mit tesz értük az EU a mindennapi 
életükben. Vannak konkrét javaslatok arra 
vonatkozóan, hogy erre milyen eszközök 
léteznek; ilyenek az előbb említett példák.

EGSZB info: Vannak olyan 
kommunikációs intézkedések 
Dániában, amelyekből az EU is 
tanulhatna?

MLK: Az uniós kommunikációnak a 
lehető legkonkrétabbnak kell lennie, még 
akkor is, ha ez elsősorban a tagállami dön-
téshozók feladata. A Bornholm szigetén 
svéd mintára létrehozott polgári plat-
form (Folkemødet) csak egy példa arra, 
hogy miként tudnak a politikusok és az 
emberek közvetlen párbeszédet folytatni 
egymással. Az uniós kommunikációnak 
a nyitott koordináció és tapasztalatcsere 
mechanizmusaira kellene épülnie; eze-
ket már sok más területen is alkalmaz-
zák. (pln/mb) ●

Globalizáció és termelésáthelyezés: 
van jövője az EU iparának?
Pepe évekig egy napelemeket 
gyártó üzemben dolgozott az EU 
egyik tagállamában. Jó munkája 
volt, állandó szerződéssel és jó 
munkafeltételekkel. A vállalat 
nyereségesen működött és folya-
matosan bővült. A helyi hatóságok 
részéről kiemelt bánásmódban 
részesült, és a megújulóenergia-
szektornak járó nemzeti támoga-
tásokból is kapott. Úgy tűnt, hogy 
a helyzet jobb már nem is lehetne...  
egészen a válságig. Aztán véget ért 
minden. 

Költségvetési megszorítások 
miatt a kormány kénytelen volt 
csökkenteni a támogatásokat, ami 
viszont drámaian csökkentette 
a napelemek iránti keresletet. 
Mindez oda vezetett, hogy a cég 
az üzem bezárása mellett döntött, 
és áttette a termelést Mexikóba. Így 
végül az összes dolgozó elvesztette 
munkáját és beállt a munkanélkü-
liek népes táborába, akik immár 
az ország munkavállalóinak 40%-
át tették ki. 

Pepe hirtelen kritikus helyzetbe 
került. Végül aláírt egy rövid távú 
munkaszerződést, melynek értel-
mében neki kellett betanítania az 
őt felváltó helyi munkásokat az új 
mexikói napelemgyárban. Néhány 
üres ígéretet követően ő maga is 
munkanélküli lett. 

Pepéhez hasonlóan európai 
munkások ezrei érzik saját bőrü-
kön az ipari változást és a globa-
lizációt, ez pedig kihívás elé állítja 
az egyre integráltabb belső piacot. 
A helyzet kezelésére az EU és az 
EGSZB 2002-ben létrehozta az 
Ipari Szerkezetváltás Konzulta-
tív Bizottságát (CCMI). A CCMI 
feladatai közé tartozik, hogy előre 
jelezzen és elemezzen folyama-
tokat, elébe is menve ezeknek, 

hogy biztosítsa az ipari szerkezet-
váltás kezelésének gazdasági, társa-
dalmi, területi és környezetvédelmi 
szempontból kedvező közös megkö-
zelítését. Tagjai olyan ágazatokat kép-
viselnek, melyek maguk is érintettek a 
gazdasági modernizációban, és ez adja 
a CCMI-nek az erkölcsi felhatalma-
zást arra, hogy közvetlen párbeszédet 
kezdjen más uniós döntéshozókkal. A 

cél közben egyértelmű: versenyképes 
szinten kell tartani az uniós ipart, és 
közben biztosítani kell, hogy a fej-
lesztések társadalmi szempontból is 
előnyösek legyenek. Jorge Pegado 
Liz, a CCMI elnöke a következőkép-
pen határozza meg a CCMI három fő 
feladatát: „a kibocsátott vélemények-
kel támogatni kell az EU alapítóinak 
elveit; kezelni kell az olyan új jelen-
ségekből eredő kihívásokat, mint a 
globalizáció, a közösségi hálózatépítés 
és az új munkamódszerek, valamint 
előre kell jelezni az ipari változást és 
szerkezetváltást, és fel kell készülni rá. 
[…] Tanulni kell a múltból, proaktív 
módon fi gyelni kell a jelenre, és előre 
kell tekinteni a jövőbe.”

A gazdasági, pénzügyi és ki tudja 
még milyen válság kezdete óta a 
CCMI valamennyi fontos ipari sze-
replő, mind a munkavállalók, mind 
a munkaadók nevében felszólalt. 
2011  májusában elfogadott három 
véleményt, amelyek arról szólnak, 

hogy az EU iparpolitikájára jelenleg 
milyen hatással van a globalizáció. 
A CCMI egyértelmű és határozott 
álláspontot képvisel. A globalizáció 
hozta meg azt a lendületet a vállala-
tok számára, amellyel külföldre ter-
jeszkedhetnek és/vagy átalakulhatnak. 
Ugyanakkor annak kockázata, hogy 
az Európán kívüli olcsó munkaerő 
és rossz munkakörülmények alá-
áshatják és tönkre is tehetik a hazai 
munkahelyeket az iparban, arra kell 
hogy késztesse a vállalatvezetőket és 
a dolgozókat, hogy lassan belássák: 
együtt kell működni a termelés áthe-
lyezésével járó problémák megoldásá-
ban. Csak egy járható út van: Európa 
csak oktatás és képzés, innováció és 
fenntartható fejlődés révén maradhat 
kiemelkedő gazdasági hatalom.  

Mivel a technológia és a kutatás 
egyre fontosabb szerepet tölt be, a 
CCMI az ikt-ra és a szolgáltatásokra 
összpontosít, mert ezek azok az ága-
zatok, ahol Európa lemaradásban van. 
„Ez az az új kulcsterület, ahol Kína és 
India előtt kell maradnunk” – mondja 
Joost P. van Iersel EGSZB-tag, az Ipar-
politika a globalizáció korában című 
vélemény előadója. 

Június 12-én a CCMI – tizedik szü-
letésnapja alkalmából – konferenciát 
rendezett A folyamatos és fenntartható 
ipari változásért címmel. A konferen-
cián európai ipari szövetségek tagjai, 
szakszervezetek képviselői és politi-
kusok vettek részt, hogy elemezzék az 
európai ipar aktuális helyzetét, a múlt 
kihívásait és a jövőbeli irányokat.  

Pepe esete nem egyedi, nap mint 
nap megismétlődik Európa-szerte, a 
CCMI-nek viszont eltökélt szándéka, 
hogy változtasson ezen. (ail) ●

Miért van az EU-nak újfajta költségvetésre szüksége, 
illetve milyen is legyen az?

HJW: Tíz évvel ezelőtt még senki nem 
vette komolyan a fenntarthatóság kér-
dését. Ma már mindenki tisztában van 
azzal, hogy eddigi életmódunk nem 
folytatható így tovább. Természetesen 
ma mindenki a válsággal van elfoglalva, 
amely rövid távú megoldásokat kíván. 
A fenntarthatóság és a rövid távú 
gondolkodás azonban összeegyeztet-
hetetlen egymással. Szerencsére a fenn-
tarthatóság kezd normává válni, és ez a 
tendencia folytatódik.

EGSZB info: Mire van 
szükség a fenntarthatóság 
kérdésének továbbvitelére? 

HJW: Világos elképzelésekre van szük-
ség arról, hogy milyen úton haladunk 
tovább, ehhez pedig ütemezés kell és 
megállapodás arról, hogy milyen terü-
leteken hozunk intézkedéseket, illetve 
hogy mit hogyan követünk nyomon. 
Szerintem az a legfontosabb, hogy 
politikai vezetőink felnőjenek felelős-
ségükhöz, készek legyenek a stratégiai 
váltásra, és hogy konkrét ütemtervek-
ről és cselekvési tervekről szülessenek 
megállapodások. (kf) ●

nak egyedül túlélnie egy ilyen nagyság-
rendű globális pénzügyi válságot. 

Az EGSZB-nek általánosságban az 
volt a célja ezzel a jelentős sajtóvissz-
hang mellett lezajlott konferenciával, 
hogy hozzájáruljon az EU-n belüli 
gazdasági kormányzásról szóló vitá-
hoz.  Fennáll a veszélye annak, hogy 
egy ilyen típusú vita csak a hosszú távú 
politikákra összpontosít, de ezúttal a 
felszólalók tudatában voltak annak, 
hogy az elkövetkezendő hónapokban 
meghozandó döntések rendkívüli 
jelentőséggel bírnak az EU jövőjére 
nézve.  Ez a döntés közvetlenül érinti 
majd a polgárok életét, közvetlen 
hatással lesz például a foglalkozta-
tásra, a növekvő társadalmi egyenlőt-

lenségekre és a kkv-k hitelhez jutására.  
Ezért az EGSZB továbbra is egyedülálló 
vitafórum, mely konkrét javaslatokat 
fogalmaz meg az általa elfogadott véle-
mények és a többi európai szereplővel 
folytatott párbeszéd révén. A június 
7-i konferencia ebbe a megközelítésbe 
illeszkedik, mely próbálja megmutatni 
azt is, hogy az EU talán közelebb áll a 
határain kívülről látott egységhez, mint 
a megtorpanáshoz és a bénultságba 
zuhanáshoz.  (asp) ●

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK DÁN ELNÖKSÉGE

Aktív polgárság
Egy jobb európai társadalom érdekében

Az aktív polgárság központi kérdés az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság szerepe szem-
pontjából. A szóban forgó könyvben az EGSZB 
24 tagja beszél üzletemberként, szakszervezeti 
tagként, aktivistaként, illetve önkéntesként 
végzett személyes hozzájárulásáról, érdekek és 
prioritások széles és impozáns skáláját említve 
meg. Ami valamennyiükben közös, az a társa-
dalom többi tagjával való szolidaritás szelleme 
és a jólétükkel való törődés. (cl) ●

RÖVID HÍREK

Pierre Jean Coulon, az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportjának tagja

f o l y t a t á s  a z  4 .  o l d a l r ó l  –
Energiahatékonyság: a dán út

>>>  5.  o l d a l

f o l y t a t á s  a z  1.  o l d a l r ó l  –
Államadósság-válság és költségvetési unió: 

ugyanazon érem két oldala?

További információk a következő honlapon találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
Digitális piac a növekedésért

A digitális fejlődés témájában érkezett dán elnökségi felkérésre válaszul 
az EGSZB májusban véleményt fogadott el arról, hogy miként járulhat 
hozzá a digitális egységes piac a növekedés fokozásához. Az EU számára 
nagy a tét, mivel egyes tanulmányok szerint 2020-ig a digitális egységes 
piac 4%-kal növeli meg Európa GDP-jét.

A vélemény az infrastruktúra gyors kiépítésére szólított fel egész 
Európában, tehát a távol eső területeken is, az univerzális internet-hoz-
záférés garantálása érdekében. 

Mivel 2015-re az álláshelyek 95%-
ában szükség lesz az internettel kap-
csolatos kompetenciákra, „a képzés 
kulcsfontosságú” – fogalmazott Laure 
Batut (Franciaország, Munkavállalók 
csoportja), a vélemény előadója. Mint 
hozzátette, a társadalom valamennyi 

tagjának, ideértve az idősebb polgárokat is, hozzáférése a hardverekhez 
és szoft verekhez, valamint az ezek használatára irányuló képzés alapvető 
feltétele e kihívás megválaszolásának.  

Az elektronikus kereskedelem fejlesztése érdekében az EGSZB a 
kereskedelmi jog és a közvetett adóztatásról szóló jogszabályok har-
monizációjára szólított fel. Figyelmeztetett azonban arra, hogy ezt nem 
szabad indoknak tekinteni az adókulcsok növelésére.  (mb) ●

Európa lemaradásban van az energetikai 
célkitűzések területén

Az alacsony-szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés terén az 
EU-ban és néhány tagállamában tett lépések vészesen elmaradnak a kitű-

zött céloktól – erre fi gyelmez-
tetett az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság (EGSZB) a 
„2050-ig szóló energiaügyi 
ütemterv” című véleményé-
ben, amelyet a májusi plenáris 
ülésen fogadtak el. 

Az EGSZB szerint az EU 
nem ismeri fel, hogy milyen mértékben le van maradva saját célkitű-
zéseitől. „Az EU-ban a súlyos mértékben környezetszennyező termelés 
csökkenése, a világ más részein való növekedése, következésképpen 
pedig az ilyen termékek uniós importja elkendőzik a lemaradás mérté-
két” – jelenti ki Pierre-Jean Coulon (Munkavállalók Csoportja, Fran-
ciaország), a vélemény előadója.

A vélemény kritikát fogalmaz meg az energiahatékonyság és a meg-
újuló energiák területén elért haladással kapcsolatban is. Úgy véli, hogy 
a megújuló energiák fejlesztését visszafogják a változó kormányzati for-
rások, és bizonyos esetekben a helyiek ellenállása is. 

Az EGSZB megismétli egy az EU-n belüli információramlást előmoz-
dító fórum létrehozására irányuló kérését, mely valamennyi érdekelt 
félnek teret biztosít az energiarendszer 2050-ig történő átalakításának 
rendszeres megvitatására.

„Az energiaügyi döntések közvélemény általi elfogadása jelenleg kihí-
vás elé állítja Európa demokráciáit” – jelenti ki Richard Adams („Egyéb 
tevékenységek” csoport, Egyesült Királyság), a vélemény társelőadója, 
és kiegészíti azzal, hogy „a 2050-ig szóló ütemtervet nem csupán arra 
kell felhasználni, hogy az európaiak körében a lehető legszélesebb körű 
vitát elindítsák, hanem hogy valamennyi – egyéni, regionális, nemzeti 
és uniós – szinten elősegítsék a felelősségvállalást. (mb) ●

Európai szociális vállalkozások és szociális 
vállalkozási alapok

Az EGSZB két véleményében – melyek közül az egyik az európai szo-
ciális vállalkozási alapokról, a másik pedig a szociális vállalkozásokra 
irányuló kezdeményezésről szólt (előadójuk: Ariane Rodert, illetve Giu-
seppe Guerini, mindketten az „Egyéb tevékenységek” csoport tagjai) – 
arra ösztönözte az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék 
hozzáférhetőbbé a közbeszerzést és a fi nanszírozást a szociális vállalko-
zások számára, alakítsanak ki olyan nemzeti szintű kereteket, amelyek 
növekedésüket elősegítik, és az igényeknek megfelelően vezessék be az 
európai szociális vállalkozási alapot. 

A szociális gazdaság szektora már 
most is több mint 11 millió embert 
foglalkoztat Unió-szerte, ami a mun-
kaerő 6%-ának felel meg. Az Európában 
alapított vállalkozások közül körülbelül 
minden negyedik szociális vállalkozás. 
A válság jellemezte jelenlegi helyzetben, 
amikor a munka nélkül lévő, illetve 
gazdasági forrásokhoz hozzáférni nem 
tudó emberek száma folyamatosan 

növekszik, az EGSZB javítani szeretné a növekedést, a foglalkoztatást 
és a versenyképességet, s ezzel párhuzamosan, az Európa 2020 stratégia 
szellemében egy befogadóbb társadalom kialakulását kívánja elősegíteni.

Az EGSZB szerint a jövőbeli európai szociális vállalkozási alap mellett 
a szociális vállalkozások fejlődését célzó más pénzügyi eszközöket is 
alkalmazni kellene, az európai szociális vállalkozási alap ugyanis önma-
gában nem lesz elegendő ahhoz, hogy javuljon a hozzáférés a megfelelő 
tőkéhez. (ail) ●

Öt évvel ezelőtt az Európai Tanács 
megbízott egy tucat neves európai 
személyiséget azzal, hogy készítsenek 
jelentést arról, hogy milyen kihívások 
várnak az EU-ra az elkövetkező húsz 
év során. A Felipe González elnöklete 
alatt és többek között Mario Monti és 
Lech Wałęsa részvételével működő 
„bölcsek csoportja” 2010 májusában 
arra a következtetésre jutott, hogy 
Európát új alapokra kell helyezni. 
A jelentésben felsorolt prioritások 
között szerepel például a gazdasági 
növekedés, a versenyképesség, a 
demokratikus legitimitás, illetve az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
felvállalt vezető szerep. Pontosan 
ezek köré a témák köré szerveződik 
az európai szervezett civil társada-
lomnak az EGSZB-ben nyilvános 
meghallgatásokon, konferenciákon, 
tanulmányozócsoportokban és véle-
mények készítése során végzett min-
dennapi munkája. Egyáltalán nem 
véletlen, hogy a „bölcsek” által adott 
válaszok és az EGSZB által elfogadott 
is. Az előző többéves pénzügyi keret 
elfogadásakor az európai gazdaságok 
többsége növekedésben volt, a pénz-
ügyi stabilitást pedig magától érte-
tődőnek vettük. A jelenlegi instabil 
helyzet és a megszorító intézkedések 
egész Európán átsöprő hulláma mel-
lett fennáll annak a veszélye, hogy 
az elfogadásra kerülő költségvetés 
minimalista lesz. Az Európai Bizottság 
ennek megfelelően azt javasolja, hogy 
az EU teljes költségvetése maradjon 
az EU GDP-jének 1%-át kitevő jelen-
legi szinten, egyes tagállamok pedig 
csökkentést kérnek. Az EGSZB a maga 
részéről májusi plenáris ülésén olyan 
véleményt fogadott el, amelyben a 
költségvetés 1,11%-ra történő növe-
lését kéri. Itt szeretnénk emlékeztetni 
a költségvetés definíciójára, amely 
szerint az „kiadások, bevételek és 
források becsült összege egy meghatá-
rozott időszak viszonylatában, amely 
tükrözi a jövőbeli pénzügyi feltételek 
és célkitűzések várható alakulását.” 

Mindezt a jelenleg az EU előtt álló 
helyzetre alkalmazva: most, hogy a 
kitűzött célok magasabbak, mind a 
kiadásokat, mind pedig a bevételeket 
felül kell vizsgálni. Ha az EU valóban 
jelentős lépést kíván tenni az integ-
ráció irányában, és több felelősséget 
szeretne felvállalni, akkor kezébe kell 
vennie a növekedés irányítását, hogy 
biztosítsa az európai szociális modell 
fennmaradását. Ez pedig csak akkor 
lehetséges, ha a költségvetés – az EU 
által céljainak elérésére felhasznált 
eszköz – megfelelően ambiciózus.

Mindazonáltal az Európai Bizott-
ságnak a többéves pénzügyi keret 
kapcsán tett javaslata valóban jobbá 
teszi és egyszerűsíti a költségvetés fel-
építését. Pozitív lépés az is, hogy az 
Európai Bizottság bírálja egyes tag-
államoknak a tárgyalásokhoz való, a 
méltányos megtérülés és a horizontá-
lis méltányosság elve által jellemzett 
hozzáállását. A bevételeket illetően az 
EGSZB támogatja a saját források új 
rendszerének bevezetését, amelynek 
része egy módosított héa-forrás és a 
pénzügyi tranzakciós adó is. A kiadási 
oldalon az intézményeknek és a tagál-
lamoknak szem előtt kell tartaniuk az 
európai értéktöbblet elvét – vagyis azt 
az elvet, hogy minden, uniós szinten 
elköltött eurónak több eredménnyel 
kell járnia, mint ha nemzeti szinten 
költötték volna el. Az európai bizott-
sági javaslat a költségvetési kiadások 
két legfőbb tétele – a KAP és a kohé-
ziós politika – struktúráját is javítja, 
úgy, hogy támogassa a hatékonyságot 
és az eredményes mezőgazdaságot, 
illetve a makroprojektek ösztönzése 
révén megkísérelje csökkenteni az 
alapok elaprózódásának mértékét. 
Az EGSZB mindazonáltal fi gyelmeztet 
arra, hogy a jelenlegi kohéziós politika 
azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
a makrogazdasági feltételességnek a 
források kiutalása során történő alkal-
mazásával az EU legkevésbé fejlett 
régióit bünteti.

A „Több Európára van szüksé-
günk, nem kevesebbre” szólam mel-
lett az EGSZB-nél folyamatosan és 
egyre hangsúlyosabban beszélünk egy 
másik koncepcióról, éspedig „az euró-
pai egység hiányának áráról”. Ha az 
uniós költségvetés mérete, hatékony-
sága és átláthatósága nincs arányban 
a kockán forgó téttel, annak az lesz az 
eredménye, hogy egy meggyengült EU 
néz szembe a 21. század kihívásaival, 
ami pedig éppen ellentétes a „bölcsek” 
javaslatainak irányával. (asp) ●

Az 1989-ben az ENSZ Fejlesztési Prog-
ramjának irányítótanácsa által életre 
hívott Világ népességének napját min-
den évben július 11-én tartják azzal a 
céllal, hogy felhívják a fi gyelmet a világ 
népességével és a fenntarthatósággal kap-
csolatos kérdésekre. Mivel a népesség és a 
fenntarthatóság kérdése szorosan össze-
függ egymással, az EGSZB info megke-

Július 11.: A világ népességének napja

reste Hans-Joachim Wilmset, az EGSZB 
keretében működő Fenntartható fejlődés 
megfi gyelőközpontjának elnökét, hogy 
beszélgessünk egy kicsit erről a napról.

EGSZB info: Manapság 
még mindig aktuális a 
Világ népessége napjának 
megünneplése? 

Hans-Joachim Wilms: Igen, még min-
dig fontos, hiszen gondolkoznunk kell 
azon, hogy miként akarjuk kezelni a 
népesség és főként az élelmezésbizton-
ság kérdését. Világossá vált – az EGSZB-
nél is –, hogy a gazdálkodók két pártra 
szakadtak.  A hagyományosan gondol-
kodó termelők szerint a termőterületek 
növelésével képesek vagyunk többet 
termelni. Én a másik táborba tartozom, 
amely úgy véli, hogy igazságosabb elosz-
tással bolygónk mindenkit el tud látni 
élelemmel.  

EGSZB info: Mit jelent ez?

HJW: Az ENSZ Élelmezési és Mező-
gazdasági Szervezetének (FAO) statisz-
tikái szerint a Föld elegendő élelmiszert 
képes előállítani mindenki számára, de 
ezt az élelmiszert nem ott termelik meg, 
ahol szükség lenne rá, és nem is a kívánt 
minőségben és mennyiségben. A kérdés 
az, hogy miként változtassunk ezen a 
helyzeten.  A következmények kataszt-
rofálisak – ez vezet például a brazíliai 
és argentínai erdőirtásokhoz.  Az a 
tény, hogy Európában nem vagyunk 
képesek elegendő élelmiszert megter-
melni, jól mutatja, hogy változtatnunk 

kell viselkedésünkön – nekünk is és a 
fejlődő országok termelőinek is.  Egy 
másik kiemelendő szempont az, hogy 
az elmúlt évszázadban mennyit változ-
tak az étkezési szokások; ilyen például a 
megnövekedett húsfogyasztás.      

EGSZB info: Min kell 
változtatni?

HJW: Sok dolognak kell történnie, 
hogy átfogó képet kaphassunk. A ter-
mőterületek megnövelésére építeni túl 
egyszerű lenne. Azt kell biztosítanunk, 
hogy az országok minél önellátóbbak 
legyenek. Nincs értelme például, hogy 
állateledelt utaztassunk körbe a Föl-
dön. Az sem helyes, hogy Németor-
szágban természetvédelmi területekből 
csinálunk termőföldet biomassza-ter-
meléshez. És ez még csak két példa.

EGSZB info: Az EGSZB már 
többször egyértelműen 
leszögezte, hogy át kell 
gondolnunk termelési és 
fogyasztási szokásainkat. 
Ön szerint pusztán 
ezzel megteremthető a 
fenntartható jövő?

Hidakat építünk a zavaros víz felett
Interjú Nicolai Wammen dán Európa-ügyi miniszterrel 

EGSZB info: Milyen 
törekvései voltak a dán 
elnökségnek?

Nicolai Wammen:  Kezdettől 
fogva nyilvánvaló volt, hogy Dánia 
súlyos gazdasági válság idején veszi 
át a Tanács elnökségi feladatait. 

Dánia egyértelműen arra törekedett, 
hogy Európát visszaterelje a rendes 
kerékvágásba és kivezesse a válság-
ból – de nemcsak hangzatos főcíme-
ket akart, hanem kemény munkával 
igyekezett elérni az Európa számára 
fontos eredményeket. Az elmúlt fél 
évben nagy erőkkel dolgoztunk ezen, 
„hidakat építve a zavaros víz felett”, 
és ösztönözve a tárgyalásokat. 

A dán elnökségnek része volt egy 
olyan gazdaságpolitika kialakításá-
ban, amely két irányból igyekszik 
leküzdeni a válságot: egyrészt a fel-
lendülést biztosítandó, az államház-
tartások stabilizálásával helyre kell 
állítani a bizalmat, miközben refor-
mokkal és új kezdeményezésekkel a 
növekedést és a munkahelyteremtést 
is ösztönözni kell. 

Az elmúlt fél évre visszatekintve 
talán joggal mondhatom, hogy az 
elnökségnek sikerült egy nagy lépés-
sel közelebb vinnie Európát a célhoz. 

EGSZB info: Mit tart az 
elnökség legnagyobb 
eredményének? 

NW: A dán elnökség kezdettől fogva 
az Európát előrelendítő kemény 
munkát tartotta szem előtt. Az elmúlt 
fél évben arra törekedtünk, hogy 
minden téren valódi eredményeket 
tudjunk felmutatni. A legnagyobb 
eredményt nem egyetlen, hangzatos 
fellépés jelentette, hanem az, hogy 
megmutattuk: az EU a válság ellenére 
is eredményesen működik. Büszke 
vagyok arra, hogy a dán elnökség az 
uniós intézményekkel együttműkö-
désben sokat tett azért, hogy Európa 
kilábaljon a válságból. 

És ha a gazdasági program mellett 
még három dolgot megemlíthetek, az 
első biztosan az energiahatékonysági 
irányelvről született megállapodás 
lenne, ami nemcsak az éghajlat és az 
energiafüggőségünk szempontjából 
kedvező, hanem 400 000 új európai 

munkahelyet is jelenthet.  Kiemel-
ném még a roaming-rendeletet, 
amely alacsonyabb mobilhasználati 
díjakat garantál az okostelefonjukat 
külföldön használók számára. Végül 
azzal, hogy Szerbia tagjelölti státuszt 
kapott, újabb jelentős lépést tettünk 
az európai demokrácia megszilárdí-
tása felé. 

EGSZB info: Az 
energiahatékonyság 
kiemelten szerepelt a dán 
elnökség napirendjén. Azzal, 
hogy az üléseken kizárólag 
csapvizet szolgáltak fel, 
a „csapvizes elnökség” 
becenevet is sikerült 
kiérdemelniük…

NW: Őszintén szólva büszke vagyok 
erre a névre. Hogy miért? Azért, 
mert a valóságot tükrözi: amellett, 
hogy nálunk, Dániában isteni a 
csapvíz, valóban nagyra értékeljük a 
környezetbarát költséghatékonysá-

got.  Odafi gyelünk az erőforrásokra 
és a szén-dioxid-kibocsátásokra, ez 
pedig az elnökséggel kapcsolatos ter-
vezésnél minden téren vezérelvként 
működött. 

Ennek megfelelően minden ülés-
helyszín és szállodai szoba minősítet-
ten környezetbarát volt, a menüket 
szezonális alapanyagokból állították 
össze, felerészben helyi beszállítók-
tól. Emellett programokat vezettünk 
be az ételmaradékok csökkentésére, 
és a hulladékot egyenesen a helyi 
biogázüzembe szállították, ahol dán 
háztartások számára nyertek belőle 
energiát. 

Tudom, hogy a dán környezettu-
datosság több kollégámra is ösztön-
zőleg hatott, úgyhogy nagyon bízom 
benne, hogy a példánkat az utánunk 
következő elnökségek is követni fog-
ják. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Dánia Európa-ügyi minisztere

Benedicte Federspiel, az EGSZB „Egyéb 
tevékenységek” csoportjának tagja

Marie-Louise Knuppert, az EGSZB 
„Munkavállalók” csoportjának tagja

Nils Juhl Andreasen, az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja
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A dán elnökség a dán EGSZB-tagok szemével
Nincs más választásunk: változtatnunk kell 
fogyasztási szokásainkon
Interjú Benedicte Federspiellel, az EGSZB tagjával, a Dán Fogyasztói Tanács főtanácsosával

Tűzoltó elnökség
Interjú Nils Juhl Andreasennel, az EGSZB munkaadói 

csoportjának tagjával, a Dán Mezőgazdasági és 

Élelmezési Tanács vezetőjével

EGSZB info: A 2012. 
március 15-i Európai 
Fogyasztói Nap alkalmából 
az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság a Dán 
Fogyasztói Tanáccsal 
közösen válságidőszakban 
rendezte meg a fenntartható 
fogyasztásról szóló 
konferenciát. Ön szerint a 

EGSZB info: A dán elnökség 
hivatalba lépése előtt 
fontosnak tartotta, hogy 
kiemelt fi gyelmet kapjon 
az európai vállalkozások 
versenyképességének 
fellendítése, különösen az 
élelmiszeriparban. Hogyan 
ítéli meg az elnökség 
eredményeit ezen a 
területen?

Nils Juhl Andreasen: Nehéz erről 
véleményt mondani, hiszen annyi 
energiát emésztett fel a pénzügyi 
válság EU-szerte és végül az euró 
megmentése! Inkább kárelhárításról 
beszélhetünk, mintsem az európai 
vállalkozások versenyképességének 
megerősítését célzó lendületről. 
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy 
a megtett lépések hosszabb távon 
versenyelőnyhöz vezetnek majd az 
európai üzletágak, köztük az agrár- 
és élelmiszerágazat javára. 

EGSZB info: A dán 
elnökség vezette a közös 
agrárpolitika reformjáról 
szóló megbeszéléseket. 
Most Ciprus veszi át ezt 
a szerepet. Ön szerint 

soros dán elnökséghez eljutott 
az a felhívásunk, hogy újra 
kell gondolni fogyasztási 
szokásainkat?

Benedicte Federspiel: Az EGSZB nyitott 
kapukat döngetett ezzel, hiszen a „zöld” és 
a „fenntartható” szavak már egyébként is a 
dán kormány jelszavai és célkitűzései vol-
tak, általánosságban és az elnökség kapcsán 
is. A miniszterek és a konferencia egyéb 
prominens felszólalói világosan leszögez-
ték, hogy egyszerűen nem lehet változat-
lanul továbbvinni jelenlegi fogyasztási 
szokásainkat. 

EGSZB info: Nem lehet, hogy 
a válság miatt a fenntartható 
fogyasztás kérdése veszített 
aktualitásából?

BF: Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy politikáinkban ne foglalkozzunk a 
fenntarthatóság témájával. A válságból 
való kiútkeresés egyúttal alkalmat teremt 
arra is, hogy új, megvalósítható és fenntart-
ható megoldásokat találjunk. Jó példa erre 

jó irányba haladnak a 
tárgyalások?

NJA: Amennyire látom, a tárgyalá-
sok egyelőre semmilyen irányba nem 
indultak el, így lehetetlen megítélni, 
hogy helyes úton haladnak-e.  Sok 
időbe került az európai bizottsági 
javaslatnak és következményeinek 
egyértelműsítése. A tagállamok és a 
nem kormányzati szervezetek csak 
nemrégiben ismertették konkrét 
elképzeléseiket és álláspontjaikat.

Közben igen gyorsan változnak a 
körülmények, aminek hátterében a 
pénzügyi válság elmélyülése, a világ-
piaci élelmiszer-kereslet és -kínálat 
átalakuló szerkezete, illetve a fenn-
tartható termelés és fogyasztás elő-
térbe kerülése áll. Mindent egybevéve 
ez komolyan befolyásolhatja egyfe-
lől a politika hozzáállását az Európai 
Unió agrár- és élelmiszerágazatának 
jelentőségéhez, másfelől a mezőgaz-
dasági termelés európai modelljét.

EGSZB info: Sok szó 
esett Dániában a dán 
elnökségről, vagy jórészt 
észrevétlenül telt el a 
hivatali időszak?

NJA: Sok és sokféle rendezvényt 
szerveztek Dániában és Brüsszelben, 
és a dán kormány jó munkát végzett 
ezen a téren. Sajnos a híreket bel-
földi ügyek és az Európai Uniót sújtó 
pénzügyi válság uralták, ami elvonta 
a fi gyelmet az uniós kérdésekről és a 
dán elnökség erőfeszítéseiről. (pln/
mb)  ●

az energiahatékonyságról szóló irányelv, 
amelyről éppen most sikerült megálla-
podni. A dán ipar szereplői nemrég erősí-
tették meg, hogy 2020-ig elérhetőek mind a 
gazdasági, mind pedig a környezetvédelmi 
célkitűzések. 

EGSZB info: Mit kell tennünk 
annak érdekében, hogy a 
fenntartható fogyasztás vonzó 
alternatíva legyen a fogyasztó 
számára?

BF: Mindannyiunknak felelősséget kell 
vállalnunk, és a fenntartható fogyasztás 
támogatása kell hogy legyen új hitvallá-
sunk. Ennek fényében az elnökség arra 
kérte az EGSZB-t, hogy dolgozzon ki 
egy véleményt arról, hogy miként lehet 
elősegíteni a fenntartható termelés és 
fogyasztás meggyökeresedését. Erre 
azonban nincsenek egyszerű megol-
dások, és az elkövetkezendő években 
állandó feladatunk marad az, hogy 
megfi zethető és fenntartható termé-
kekkel és szolgáltatásokkal álljunk 
elő. (pln/mb)     ●

Energiahatékonyság: a dán út
Interjú Marie-Louise Knupperttel, az EGSZB Munkavállalók csoportjának tagjával, 

a Dán Szakszervezetek Konföderációjának szövetségi főtitkárával

EGSZB info: Tavaly 
decemberben úgy nyilatkozott, 
hogy az elnökségnek nagy 
hangsúlyt kell helyeznie 
arra, hogy zöld munkahelyek 
jöjjenek létre, és hogy a 
fi atalok bekerüljenek a 
munkaerőpiacra. Ön szerint 
elegendő volt az, amit az 
elnökség ezen a téren tett?

Marie-Louise Knuppert: Minden tőle 
telhetőt megtett annak érdekében, hogy 

a növekedés és a munkahelyteremtés 
kiemelt helyen szerepeljen a napirenden, 
ami a gazdasági válság fényében nem 
könnyű feladat. Örülök, hogy az elnökség-
nek sikerült tető alá hoznia egy megállapo-
dást az energiahatékonysági irányelvről.

Ha ezt nem sikerült volna elérnünk, 
akkor egy nagyon értékes alkalmat sza-
lasztottunk volna el arra, hogy segítsünk 
az uniós országoknak hatékonyan kezelni 

energiafelhasználásukat, illetve új munka-
helyeket létrehozni egy olyan időszakban, 
amikor ezekre igazán nagy szükség van. 

A dán elnökség szeme előtt folyama-
tosan a fiatalok munkanélküliségének 
kérdése lebegett. Eljött a cselekvés ideje. 
Ez azt jelenti, hogy az EU-nak úgy kell 
kialakítania politikáját, hogy azzal segítse 
a fi atalok térnyerését. Ehhez az Európai 
Szociális Alap proaktívabb használata 
jelentheti a megoldást. A Dán Szakszerve-
zetek Konföderációja és a dán munkaadók 
ezért azt javasolták, hogy az alap forrásait 
használják fel annak támogatására, hogy 
a tagállamokban be lehessen vezetni gya-
korlatorientált szakképzési rendszereket. 

A közbeszerzéssel foglalkozó irány-
elvekről szóló megbeszélésekbe is fel 
lehetne venni ezt a szempontot. Teljesen 
jogos elvárás volna, hogy a közbeszerzési 
pályázatokon indulóknak bizonyos számú 
gyakornoki helyet is biztosítaniuk kelljen, 
csak hogy két gyakorlati példát említsek.

EGSZB info: A közelmúltban 
részt vett Koppenhágában 
egy ülésen, melyen azt 
vitatták meg, hogy milyen 
módszerekkel lehet az emberek 
érdeklődését felkelteni az 

európai integráció iránt. Nehéz 
a dánokat bevonni az európai 
kérdésekről szóló vitákba?

MLK: Az emberek csak akkor bíznak az 
EU-ban, és csak akkor támogatják az uniós 
tagságot, ha azt látják, hogy az uniós politi-
kusok képesek megoldani az átlagemberek 
gondjait. A saját bőrükön kell érezniük, 
hogy mit tesz értük az EU a mindennapi 
életükben. Vannak konkrét javaslatok arra 
vonatkozóan, hogy erre milyen eszközök 
léteznek; ilyenek az előbb említett példák.

EGSZB info: Vannak olyan 
kommunikációs intézkedések 
Dániában, amelyekből az EU is 
tanulhatna?

MLK: Az uniós kommunikációnak a 
lehető legkonkrétabbnak kell lennie, még 
akkor is, ha ez elsősorban a tagállami dön-
téshozók feladata. A Bornholm szigetén 
svéd mintára létrehozott polgári plat-
form (Folkemødet) csak egy példa arra, 
hogy miként tudnak a politikusok és az 
emberek közvetlen párbeszédet folytatni 
egymással. Az uniós kommunikációnak 
a nyitott koordináció és tapasztalatcsere 
mechanizmusaira kellene épülnie; eze-
ket már sok más területen is alkalmaz-
zák. (pln/mb) ●

Globalizáció és termelésáthelyezés: 
van jövője az EU iparának?
Pepe évekig egy napelemeket 
gyártó üzemben dolgozott az EU 
egyik tagállamában. Jó munkája 
volt, állandó szerződéssel és jó 
munkafeltételekkel. A vállalat 
nyereségesen működött és folya-
matosan bővült. A helyi hatóságok 
részéről kiemelt bánásmódban 
részesült, és a megújulóenergia-
szektornak járó nemzeti támoga-
tásokból is kapott. Úgy tűnt, hogy 
a helyzet jobb már nem is lehetne...  
egészen a válságig. Aztán véget ért 
minden. 

Költségvetési megszorítások 
miatt a kormány kénytelen volt 
csökkenteni a támogatásokat, ami 
viszont drámaian csökkentette 
a napelemek iránti keresletet. 
Mindez oda vezetett, hogy a cég 
az üzem bezárása mellett döntött, 
és áttette a termelést Mexikóba. Így 
végül az összes dolgozó elvesztette 
munkáját és beállt a munkanélkü-
liek népes táborába, akik immár 
az ország munkavállalóinak 40%-
át tették ki. 

Pepe hirtelen kritikus helyzetbe 
került. Végül aláírt egy rövid távú 
munkaszerződést, melynek értel-
mében neki kellett betanítania az 
őt felváltó helyi munkásokat az új 
mexikói napelemgyárban. Néhány 
üres ígéretet követően ő maga is 
munkanélküli lett. 

Pepéhez hasonlóan európai 
munkások ezrei érzik saját bőrü-
kön az ipari változást és a globa-
lizációt, ez pedig kihívás elé állítja 
az egyre integráltabb belső piacot. 
A helyzet kezelésére az EU és az 
EGSZB 2002-ben létrehozta az 
Ipari Szerkezetváltás Konzulta-
tív Bizottságát (CCMI). A CCMI 
feladatai közé tartozik, hogy előre 
jelezzen és elemezzen folyama-
tokat, elébe is menve ezeknek, 

hogy biztosítsa az ipari szerkezet-
váltás kezelésének gazdasági, társa-
dalmi, területi és környezetvédelmi 
szempontból kedvező közös megkö-
zelítését. Tagjai olyan ágazatokat kép-
viselnek, melyek maguk is érintettek a 
gazdasági modernizációban, és ez adja 
a CCMI-nek az erkölcsi felhatalma-
zást arra, hogy közvetlen párbeszédet 
kezdjen más uniós döntéshozókkal. A 

cél közben egyértelmű: versenyképes 
szinten kell tartani az uniós ipart, és 
közben biztosítani kell, hogy a fej-
lesztések társadalmi szempontból is 
előnyösek legyenek. Jorge Pegado 
Liz, a CCMI elnöke a következőkép-
pen határozza meg a CCMI három fő 
feladatát: „a kibocsátott vélemények-
kel támogatni kell az EU alapítóinak 
elveit; kezelni kell az olyan új jelen-
ségekből eredő kihívásokat, mint a 
globalizáció, a közösségi hálózatépítés 
és az új munkamódszerek, valamint 
előre kell jelezni az ipari változást és 
szerkezetváltást, és fel kell készülni rá. 
[…] Tanulni kell a múltból, proaktív 
módon fi gyelni kell a jelenre, és előre 
kell tekinteni a jövőbe.”

A gazdasági, pénzügyi és ki tudja 
még milyen válság kezdete óta a 
CCMI valamennyi fontos ipari sze-
replő, mind a munkavállalók, mind 
a munkaadók nevében felszólalt. 
2011  májusában elfogadott három 
véleményt, amelyek arról szólnak, 

hogy az EU iparpolitikájára jelenleg 
milyen hatással van a globalizáció. 
A CCMI egyértelmű és határozott 
álláspontot képvisel. A globalizáció 
hozta meg azt a lendületet a vállala-
tok számára, amellyel külföldre ter-
jeszkedhetnek és/vagy átalakulhatnak. 
Ugyanakkor annak kockázata, hogy 
az Európán kívüli olcsó munkaerő 
és rossz munkakörülmények alá-
áshatják és tönkre is tehetik a hazai 
munkahelyeket az iparban, arra kell 
hogy késztesse a vállalatvezetőket és 
a dolgozókat, hogy lassan belássák: 
együtt kell működni a termelés áthe-
lyezésével járó problémák megoldásá-
ban. Csak egy járható út van: Európa 
csak oktatás és képzés, innováció és 
fenntartható fejlődés révén maradhat 
kiemelkedő gazdasági hatalom.  

Mivel a technológia és a kutatás 
egyre fontosabb szerepet tölt be, a 
CCMI az ikt-ra és a szolgáltatásokra 
összpontosít, mert ezek azok az ága-
zatok, ahol Európa lemaradásban van. 
„Ez az az új kulcsterület, ahol Kína és 
India előtt kell maradnunk” – mondja 
Joost P. van Iersel EGSZB-tag, az Ipar-
politika a globalizáció korában című 
vélemény előadója. 

Június 12-én a CCMI – tizedik szü-
letésnapja alkalmából – konferenciát 
rendezett A folyamatos és fenntartható 
ipari változásért címmel. A konferen-
cián európai ipari szövetségek tagjai, 
szakszervezetek képviselői és politi-
kusok vettek részt, hogy elemezzék az 
európai ipar aktuális helyzetét, a múlt 
kihívásait és a jövőbeli irányokat.  

Pepe esete nem egyedi, nap mint 
nap megismétlődik Európa-szerte, a 
CCMI-nek viszont eltökélt szándéka, 
hogy változtasson ezen. (ail) ●

Miért van az EU-nak újfajta költségvetésre szüksége, 
illetve milyen is legyen az?

HJW: Tíz évvel ezelőtt még senki nem 
vette komolyan a fenntarthatóság kér-
dését. Ma már mindenki tisztában van 
azzal, hogy eddigi életmódunk nem 
folytatható így tovább. Természetesen 
ma mindenki a válsággal van elfoglalva, 
amely rövid távú megoldásokat kíván. 
A fenntarthatóság és a rövid távú 
gondolkodás azonban összeegyeztet-
hetetlen egymással. Szerencsére a fenn-
tarthatóság kezd normává válni, és ez a 
tendencia folytatódik.

EGSZB info: Mire van 
szükség a fenntarthatóság 
kérdésének továbbvitelére? 

HJW: Világos elképzelésekre van szük-
ség arról, hogy milyen úton haladunk 
tovább, ehhez pedig ütemezés kell és 
megállapodás arról, hogy milyen terü-
leteken hozunk intézkedéseket, illetve 
hogy mit hogyan követünk nyomon. 
Szerintem az a legfontosabb, hogy 
politikai vezetőink felnőjenek felelős-
ségükhöz, készek legyenek a stratégiai 
váltásra, és hogy konkrét ütemtervek-
ről és cselekvési tervekről szülessenek 
megállapodások. (kf) ●

nak egyedül túlélnie egy ilyen nagyság-
rendű globális pénzügyi válságot. 

Az EGSZB-nek általánosságban az 
volt a célja ezzel a jelentős sajtóvissz-
hang mellett lezajlott konferenciával, 
hogy hozzájáruljon az EU-n belüli 
gazdasági kormányzásról szóló vitá-
hoz.  Fennáll a veszélye annak, hogy 
egy ilyen típusú vita csak a hosszú távú 
politikákra összpontosít, de ezúttal a 
felszólalók tudatában voltak annak, 
hogy az elkövetkezendő hónapokban 
meghozandó döntések rendkívüli 
jelentőséggel bírnak az EU jövőjére 
nézve.  Ez a döntés közvetlenül érinti 
majd a polgárok életét, közvetlen 
hatással lesz például a foglalkozta-
tásra, a növekvő társadalmi egyenlőt-

lenségekre és a kkv-k hitelhez jutására.  
Ezért az EGSZB továbbra is egyedülálló 
vitafórum, mely konkrét javaslatokat 
fogalmaz meg az általa elfogadott véle-
mények és a többi európai szereplővel 
folytatott párbeszéd révén. A június 
7-i konferencia ebbe a megközelítésbe 
illeszkedik, mely próbálja megmutatni 
azt is, hogy az EU talán közelebb áll a 
határain kívülről látott egységhez, mint 
a megtorpanáshoz és a bénultságba 
zuhanáshoz.  (asp) ●

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK DÁN ELNÖKSÉGE

Aktív polgárság
Egy jobb európai társadalom érdekében

Az aktív polgárság központi kérdés az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság szerepe szem-
pontjából. A szóban forgó könyvben az EGSZB 
24 tagja beszél üzletemberként, szakszervezeti 
tagként, aktivistaként, illetve önkéntesként 
végzett személyes hozzájárulásáról, érdekek és 
prioritások széles és impozáns skáláját említve 
meg. Ami valamennyiükben közös, az a társa-
dalom többi tagjával való szolidaritás szelleme 
és a jólétükkel való törődés. (cl) ●

RÖVID HÍREK

Pierre Jean Coulon, az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportjának tagja

f o l y t a t á s  a z  4 .  o l d a l r ó l  –
Energiahatékonyság: a dán út

>>>  5.  o l d a l

f o l y t a t á s  a z  1.  o l d a l r ó l  –
Államadósság-válság és költségvetési unió: 

ugyanazon érem két oldala?

További információk a következő honlapon találhatók: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Államadósság-válság és költségvetési 
unió: ugyanazon érem két oldala?

Tisztelt Olvasók! 
Az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló „Rio+20” című 

konferenciája, amelyre június 20–22. között került sor 

Rio de Janeiróban az 1992-es Föld-csúcstalálkozó 

nyomon követéseként, fontos alkalmat jelentett annak 

megvitatására, hogy hogyan lehetne megvalósítani az 

átmenetet a mindenki számára valóban fenntartható jövő felé, az eredmények azonban 

kevésbé voltak nagy hatásúak, mint ahogy azt az EGSZB küldöttsége szerette volna.

Az elmúlt évben az EGSZB széleskörű, átfogó menetrenden dolgozott, amely a 

fenntarthatóság mindhárom – szociális, gazdasági és környezeti – pillérének azonos 

súlyt adott.  Elsősorban konkrét célokat, célkitűzéseket, intézkedéseket és mecha-

nizmusokat tartalmazó fenntarthatósági ütemterv kidolgozását kértük. Ezért csak 

sajnálni tudjuk, hogy az Európán belüli és az azon kívüli civil társadalom számos 

elvárását fi gyelmen kívül hagyták. Remélnünk kell tehát, hogy a végrehajtási szakaszban 

lehetőség nyílik majd a javításra és a Rióban elfogadott zárónyilatkozat feltételeinek 

meghaladására.

A konferencián összegyűlt állam- és kormányfők egyedülálló alkalmat mulasztottak 

el arra, hogy döntő lépést tegyenek a nagyobb fokú szociális és környezeti igazságos-

ság megvalósulása felé.  Ami szerintem a leginkább sajnálatos, az az, hogy nem jött 

létre sem konkrét cselekvési terv az elkövetkező évekre, sem pedig kötelező érvényű 

megállapodás a fenntartható fejlesztési gyakorlatokra vonatkozóan. Sajnos túl kicsi 

súlyt kapott a fenntartható fejlődés szociális vetülete, és nem nyertek annyi teret, mint 

reméltük volna az olyan célkitűzések sem, mint a szegénység felszámolása, vagy az 

élelemhez, a tiszta vízhez és a fenntartható energiához való hozzájutás biztosítása.  Nem 

lehettünk tanúi annak sem, hogy az ENSZ környezetvédelmi programját szakosodott 

ügynökséggé fejlesztették volna tovább.

Végül szintén csalódást jelentett, hogy nem állították fel a jövőbeli nemzedékekkel 

foglalkozó ombudsmani hivatalt.  Jelképes jelentőséget nyert volna annak elismerése, 

hogy szükség van olyan nemzetközi hatóságra, amely érvényesítheti az eljövendő gene-

rációk jogait a rövid távú gazdasági érdekekkel szemben.

A konferencia bizonyos eredményei azonban mégis sikernek tekinthetők.  Üdvözöl-

tük, hogy a zárónyilatkozatban a fenntartható fejlődés húzóerejeként központi helyet 

kapott a „zöld gazdaság” fogalma.  A fenntartható fejlődési célok koncepciójának 

bevezetését is kedvezően fogadtuk, amelyet ezután, amint lehet, ki kell dolgoznunk és 

a gyakorlatban kell alkalmaznunk ahhoz, hogy e csúcstalálkozó egy olyan világszintű 

változási folyamat kiindulópontjává válhasson, amely fenntarthatóbbá és befogadóbbá 

teszi társadalmunkat.  Végül, de nem utolsósorban a civil társadalom szerepe elismerést 

nyert a fenntartható fejlődés elősegítése és megvalósítása terén.

Ahogy azt már mondtam: a Riót követő út ugyanolyan fontos, mint az oda vezető.  

A „Rio+20” konferencia nyomon követése a civil társadalom egyik prioritásává kell 

váljon ezután, és továbbra is szerepelni fog az általam előtérbe helyezett feladatok 

között, amíg csak mandátumom az EGSZB elnökeként véget nem ér.

Staff an Nilsson

elnök
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Reykjavik, Izland: az EU–
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meghallgatás „Személyhez 
kötött szociális, egészségügyi 
és oktatási szolgáltatások” 
témában 

2012. szeptember 25.
EGSZB, Brüsszel: Közösen 
az erősebb Európáért! 
Civil társadalom: teljes 
értékű partner az Európa 
2020 stratégiában

2012. szeptember 28.
Lisszabon, Portugália: 
konferencia „Munkaerőpiaci 
reformok a válság 
kezelésére” témában 
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3 Ciprus egy jobb Európáért, 
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ESEMÉNYEK, IDŐPONTOK

RÖVID HÍREK

Európai méhek!

A méhek ősidők óta fontos szerepet játsza-
nak a természeti környezet működésében; 
a növények beporzása révén mezőgazda-
sági gyakorlataink létfontosságú részét 
képezik. Az utóbbi években a mézelő 
méhek kezdtek riasztó mértékben eltűnni. 
A jelenség oka még mindig nem ismert, 
jóllehet a szennyezés, a monokultúra és 
a növényvédő szerek túlzott használata 
egyaránt az okok között szerepelhet. 

Az EGSZB tisztában van ezzel a problémával, valamint annak a biológiai sokfé-
leségre, az élelmiszerek minőségére és az ellátás biztonságára gyakorolt hatásával. 
Ezért 2012. május 7-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók 
Bizottsága méhkasokat telepített a Jacques Delors épület tetejére Brüsszelben. Ezzel 
megvalósult a bizottságaink által közel egy éve elindított projekt, melyhez az Apis 
Bruoc Sella nyújtott segítséget. Ez utóbbi szövetség célja, hogy minél több méhkast 
helyezzenek el a városi háztetőkön. A projekt azt kívánja megmutatni, hogy a 
városoknak is van szerepük a biológiai sokféleség megőrzésében, és hogy a magunk 
szerény eszközeivel mindannyian képesek vagyunk tenni valamit veszélyeztetett 
ökoszisztémáink megvédéséért.

Május 31-én a két bizottság „városi méhek” projektjének hivatalos megnyitó-
ján több szerencsés résztvevőnek is alkalma nyílt megkóstolni bizottságaink első 
méztermését (alig 20 „munkanap” eredményét). A két méhkas várhatóan mintegy 
40 kilogramm mézet termel majd évente. (rdr) ●

Nyílt nap 2012-ben
Az EGSZB megnyitja kapuit a nagyközönség előtt

Több mint 3000  ember látogatott el 
az EGSZB-hez 2012. május 12-én az 
európai uniós intézmények 20. Open 
Day programjára. A rendezvény témája 
ebben az évben a fenntarthatóság és a 
zöld gazdaság volt, ezáltal is felkeltve az 
érdeklődést az ENSZ fenntartható fejlő-
désről szóló RIO+20 konferenciájához 
kapcsolódó központi témák iránt. Kulcs-

fontosságú problémákat, mint például a zöld munkahelyek, a megújuló energia, a 
fenntartható városok és a vízfogyasztás, kreatív és interaktív módon mutattak be. 

A látogatóknak alkalmuk nyílt az EGSZB tagjaival és tisztviselőivel való beszél-
getésre, az EGSZB tevékenységének megismerésére, valamint az egész családnak 
szóló, szórakoztató tevékenységek kipróbálására. Staff an Nilsson elnök és Anna 
Maria Darmanin alelnök, csakúgy mint Martin Westlake főtitkár egész nap jelen 
volt a rendezvényen, és aktívan részt vett a látogatók fogadásában, illetve a kör-
nyezetvédelmi kérdések iránti érdeklődés fokozásában. 

Az EGSZB számos tagjának és tisztviselőjének kiváló (és önkéntes) munkája 
ebben az évben is hozzájárult a kezdeményezés sikerének biztosításához amellett, 
hogy a nagyközönség számára dinamikus és életteli képet festett intézményünk-
ről. (rdr) ●
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Példányszám: 15 500. 

A következő szám 2012 szeptemberében jelenik meg. 

2008 óta a gazdasági válság, mely az 
Egyesült Államokban kezdődött, köz-
ponti szerepet kapott a médiában és 
vezető helyre került a világ vezetőinek 
politikai programjában.  Most, hogy a 
válság átterjedt Európára, egyre gya-
koribb a Federal Reserve és az Euró-
pai Központi Bank összehasonlítása.  
Június 16-i számában a Th e Economist 
Kalifornia államháztartását Görögor-
szágéhoz hasonlítja. A Los Angeles-i 
tudósító tollából származó cikk arra 
enged következtetni, hogy az EU-t 

kívülről integráltabbnak látják, mint 
belülről: másként miért is hasonlíta-
nának össze egy amerikai szövetségi 
államot egy uniós tagállammal?  Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság meggyőződése, hogy a „több 
Európa” több és jobb eszközöket jelent 
a globális válság elleni küzdelemhez és 
annak elkerüléséhez.

Az arról szóló vita, hogy hogyan for-
máljuk az EU-t a gazdasági integráció 
szempontjából, az EGSZB fi gyelmének 
középpontjában áll, hiszen a tét nem 
kisebb, mint maga az európai szociális 
modell.  Kézenfekvő tehát az EGSZB 
gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó 
ECO szekciója számára, hogy olyan 
kérdéseket vitasson meg, mint az 
eurókötvények bevezetése, egy euró-
pai hitelminősítő intézet felállítása, 
polgáraink pénzügyi oktatása vagy a 
pénzügyi piacok szabályozása.

A fentiek jegyében az EGSZB 2012. 
június 7-én magas szintű konferen-
ciát szervezett a jelenlegi államadós-
ság-válsággal kapcsolatos kérdések 
megvitatására. A résztvevők között 
köszönthettük Jean-Claude Junckert, 
Luxemburg miniszterelnökét és az 
eurócsoport elnökét, Enzo Moavero 
Milanesi európai ügyekért felelős 

Ciprus egy jobb Európáért*

Annak tudatában, hogy Európának 
megerősödve kell kilábalnia a jelenlegi 
gazdasági válságból, a ciprusi elnökség 
a fenntartható fejlődéshez, a társadalmi 
kohézióhoz és a munkahelyteremtéshez 
hozzájárulva egy jobb Európa érdekében 
kíván tevékenykedni. A jelenlegi társa-
dalmi-gazdasági fejlemények eredménye-
képpen egy olyan Uniót tűztünk ki célul, 
amely nagyobb jelentőséggel rendelkezik 
polgárai és a világ számára, és amely a 
szolidaritás elvén alapul.

Elengedhetetlenül fontos, hogy egy 
hatékonyabb és fenntarthatóbb Európa 
mellett szálljunk síkra. Ennek kapcsán a 
legfontosabb napirendi pontot a 2014–
2020-as többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások jelentik, amelyek lehetősé-
get adnak egy olyan költségvetésről és 
politikai iránymutatásokról szóló meg-
állapodásra, amelyek hozzájárulnak 
a növekedéshez és a versenyképesség 
fokozásához. A ciprusi elnökség a pénz-
ügyi keretről szóló tárgyalások lezárása 
érdekében fog tevékenykedni, továbbá 
azért, hogy minél nagyobb előrelépéseket 
sikerüljön elérni a közös politikákat, köz-
tük a közös agrár- és halászati politikát, 
valamint a kohéziós politikát érintő tár-
gyalások során. Mivel az elnökség kiemeli 
a kohéziós politika jelentőségét, vélemény 
kidolgozására kértük az EGSZB-t egy, a 
földközi-tengeri térségre vonatkozó 
makroregionális stratégiáról és annak 
a szigeti tagállamokat érintő előnyeiről. 
A környezetvédelem, a környezeti fenn-
tarthatóság, valamint az éghajlatváltozás 
hatásainak kezelése szintén kulcsfontos-
ságú kérdés lesz az elnökség számára.

Egy jobban teljesítő és növekedés-
alapú gazdasággal rendelkező Európa 
szintén létfontosságú a jelenlegi válság 
leküzdéséhez és az EU versenyképes-
ségének növeléséhez. Ezért a fi skális és 
makroökonómiai politikák felügyeletének 
erősítésére, valamint a pénzügyi stabili-
tás biztosítására helyezzük a hangsúlyt. 
Emellett elengedhetetlen a növekedés 
fellendítése, a ciprusi elnökség pedig a ver-
senyképesebb Európához való hozzájáru-
lás érdekében a belső piac megerősítésére 
és a munkahelyteremtés, a kutatás és az 
innováció elősegítésére fog összpontosí-
tani, különös tekintettel a kkv-kre. 

A polgárai számára jelentősebb, 
szolidaritáson és társadalmi kohézión 
nyugvó Európa megvalósítása érdekében 
nagy súlyt fektetünk a fi atalok foglalkoz-
tatására, tekintve a növekvő uniós mun-
kanélküliségi rátákat. A Közös Európai 
Menekültügyi Rendszer 2012  végégig 
történő létrehozása szintén prioritást 
jelent. Ennek kapcsán feltáró vélemény 
kidolgozására kértük fel az EGSZB-t egy 
olyan rendszer (Eurodac) létrehozásáról, 
amely a menedékkérők és illegális beván-
dorlók bizonyos csoportjai ujjlenyoma-
tainak összehasonlítására szolgál. Az 
elnökség kikérte az EGSZB véleményét a 
részvételi folyamatok megerősítéséről és 
a helyi önkormányzatoknak, a civil tár-
sadalomnak és a szociális partnereknek 
az Európa 2020 stratégia végrehajtásába 
való bevonásáról is. 

A ciprusi elnökség célja az is, 
hogy Európát  közelebb hozza 
szomszédainkhoz, előmozdítva a bővítés 
ügyét és hangsúlyozva az európai szom-
szédságpolitika déli dimenzióját, ugyanak-
kor tovább erősítve az Uniót nemzetközi 
színtéren, különös tekintettel az EU fej-
lesztési céljainak elérésére és külkereske-
delmi politikájának megerősítésére.

Az Uniónak közelebb kell állnia polgá-
raihoz. Célunk az, hogy Európát „fi loxenos 
topos” szerepében, azaz vendégszerető 
helyként népszerűsítsük a vállalatok, ötle-
tek, szolgáltatások, innovációk és kultúrák 
számára. Ez az elképzelés a jobb Európáért 
tett erőfeszítéseink része, egy olyan Uni-
óért, amely felé bizakodással fordulnak 
polgárai, különösen az ifj abb generációk.
 ●

* Andreas MAVROYIANNIS, az elnök mellé rendelt Európa-ügyi miniszterhelyettes, az EU Tanácsának ciprusi elnöksége 

Az EGSZB ciprusi tagjainak az Európai Unió ciprusi 
elnökségével szemben támasztott elvárásai*
Michalis Antoniou
Munkaadók csoportja

A földközi-tengeri térségnek új szemléletmódra van szüksége

A Ciprusi Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének (OEB) főigazgató-helyettese (OEB) 
A ciprusi elnökség Európa háborút követő történelmének legzavarosabb időszakával esik egybe. A válságokkal teli időszakok 
azonban lehetőségeket és változásokat is jelenthetnek. Az EGSZB-nek most a többi uniós intézményekkel szoros együttműkö-
désben bátorítania és ösztönöznie kell azokat a szakpolitikákat, amelyek a növekedés helyreállításához, a munkanélküliség 
csökkentéséhez és valamennyi európai polgár jóléti kilátásainak helyreállításához szükségesek.

Dimitris Kittenis
Munkavállalók csoportja
A Ciprusi Munkavállalók Szövetségének (SEK) korábbi főtitkára
Ciprus, amely Európa, Közel-Kelet és Afrika metszéspontjában található, olyan időszakban veszi át az EU elnökségének feladatát, 
amikor maga az Unió is fordulóponthoz érkezett. A ciprusi elnökségre hárul majd az a feladat, hogy segítse az egyenlőtlenség-
hez és a szolidaritáshoz kapcsolódó problémák megoldását, valamint hogy a munkanélküliség csökkentésének, az életminőség 
javításának és az európai integráció elmélyítésének érdekében hozza meg a válság kezeléséhez szükséges sürgős döntéseket.

Kostakis Konstantinidis
„Egyéb tevékenységek” csoport
A Ciprusi Gazdálkodók Egyesületének (EKA) elnöke
Az elnökség ideje alatt mind célkitűzéseink, mind ambícióink szintjén annak érdekében fogunk dolgozni, hogy elmélyítsük a 
tagállamok közötti együttműködést és szolidaritást, valamint hogy fokozzuk a béke előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket, 
nem csupán a földközi-tengeri és a közép-keleti térségben, de Európában és az egész világban is. Szeretnénk, ha a fellendüléssel 
párhuzamosan a hétköznapi emberek életkörülményei is javulnának, nemcsak Európában, hanem azokban az országokban 
is, amelyek nem uniós tagállamok. 

Michalis Lytras
„Egyéb tevékenységek” csoport
A ciprusi elnökség hozzá fog járulni a társadalmi és gazdasági kohézió célkitűzéseinek megvalósításához az Európai Unióban, 
és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy fellendüljön a gazdasági növekedés és megoldódjon a gazdasági válság, hogy 
véglegesítsék és fogadják el a 2014–2020-as Közös Agrárpolitikát, hogy számolják fel a munkanélküliséget, valamint hogy 
teremtsenek békét Európában és az egész világban. Úgy gondolom, ez egy sikeres és eredményekben gazdag elnökség lesz.

Andreas Pavlikkas
Munkavállalók csoportja
A Pánciprusi Munkaszövetség Kutatási és Tanulmányi Részlegének vezetője
Szeretném azt hinni, hogy a Ciprusi Köztársaság elnökségét minden – politikai és szervezeti – szinten is siker kíséri majd. 
Lehetőségeink keretén belül országunknak hozzá kell járulnia azoknak a döntéseknek a meghozatalához, amelyek a kis és nagy 
országok közötti szolidaritás kérdésére, a közösségi menetrend megerősítésére és szélesítésére, valamint a földközi-tengeri és 
közel-keleti országokkal fennálló uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkoznak. Emellett arra is lehetősége nyílik majd Ciprusnak, 
hogy mind Európában, mind pedig világszerte erősségeivel és adottságaival együtt ismertté tegye magát, hogy ezáltal vonzerőt 
jelentsen a beruházások és a turisták vonatkozásában. ●

* Az EGSZB egyik ciprusi tagjának lemondását követően elindult az új tag kinevezési folyamata. A hírlevél nyomdába kerülésekor e folyamat még nem zárult le. Az EGSZB tagjainak teljes listája 
honlapunkon tekinthető meg: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, az EGSZB görög 
tagja és az Euromed nyomonkövetési 
bizottság elnöke lett a vélemény elő-
adója.  

EGSZB info: Miért van 
az EU-nak szüksége új 
makroregionális stratégiára 
a földközi-tengeri térség 
számára?

Dimitris Dimitriadis: Az EU összes erő-
feszítése a földközi-tengeri térséggel kap-
csolatban gyakorlatilag teljes egészében 
kudarcot vallott. Az 1995-ben elindított 
barcelonai folyamat, melynek célja az EU 
és a földközi-tengeri partnerek kapcso-
latainak szabályozása volt, mára halott. 

Időközben a térség geopolitikai jel-
lemzői az észak-afrikai országokban 
lezajlott forradalmak miatt teljesen 
megváltoztak. 

Dimitris Dimitriadis, az EGSZB tagja

INTERJÚK TAGTÁRSAKKAL

Új interjúsorozatunkban Tomasz 
Jasiński, az EGSZB munkavállalói 
csoportjának lengyel tagja, az EGSZB 
info hírlevél szerkesztőbizottságában 
a tagok képviselője beszélget majd 
tagtársaival, hogy megtudja, mi hozza 
lázba őket. Első interjúalanya Mar-
tin Siecker, az EGSZB munkavállalói 
csoportjának holland tagja, a Holland 
Szakszervezeti Szövetség képviselője.

Tomasz Jasiński: Mi az Ön 
szakmai háttere?

Martin Siecker: Foglalkozásom szerint 
újságíró vagyok. A hetvenes években 
indult a pályám, amikor egy baloldali 
napilapnál riporterként helyezkedtem 
el. Tíz évvel később átkerültem a mun-
kavállalói mozgalomhoz, ahol a tagok 
hírlevelének szerkesztője lettem. 

TJ: Mi indította arra, hogy a 
szakszervezeti mozgalomban 
folytassa a pályáját? 

MS: Ahogy egyre többet tudósítot-
tam a munkaügyi kapcsolatokról, 
egyre inkább magaménak éreztem az 

ügyeket. Egy nap úgy láttam, hogy az 
újságnál dolgozó fi atal riporterek nem 
kapják meg azt a fi zetést, ami megil-
letné őket. Munkatársaimmal együtt 
felállítottunk egy akcióbizottságot a 
védelmükre. Tárgyaltunk a szerkesz-
tővel, és végül győztünk. Ekkor döntöt-
tem úgy, hogy egy olyan szervezetnél 
akarok dolgozni, amely a munkaválla-
lók jogait védi. 

TJ: Mióta szakszervezeti tag? 

MS: Akkor léptem be a szakszervezetbe, 
amikor dolgozni kezdtem, vagyis 1967-
ben. Mielőtt újságíró lettem, különféle 
alkalmi munkákat végeztem. Ez a saját 
döntésem volt: akkoriban nem akartam 
állandó munkát és megszabott mun-
kaidőt. Szerettem a szabadságot – ha 
sütött a nap, munka helyett elmehet-
tem egyet úszni.  

TJ: Szabadidejében mivel 
foglalkozik a legszívesebben? 

MS: Zenével. Sokat hallgatok zenét. 
Egy kicsit tudok dobolni, de nem 
vagyok elég jó ahhoz, hogy együttes-
ben játsszak. De persze, még ha elég jó 
lennék, is, akkor sem lenne időm rá. 
Szeretek olvasni is: kevés jobb dolog 
van egy jó bűnügyi történetnél.  

TJ: Azt hittem, hogy 
Hollandiában mindenki 
focirajongó.

MS: Én is az vagyok. Az Ajax Ams-
terdamnak drukkolok. Régebben, még 
az Ajax fénykorában az amszterdami 
olimpiai stadion mellett laktam. A 
hetvenes évek elején, mikor egymás 
után háromszor nyerték meg a bajno-
kok ligáját, minden hazai meccsüket 
megnéztem.    

TJ: Mikor lett az EGSZB 
tagja?

MS: Tíz évvel ezelőtt. 2010-ben már 
harmadszor neveztek ki EGSZB-
tagnak.

TJ: Az Ön véleménye szerint 
mi az a legsürgetőbb 
kihívás, amelyet az EU-nak 
kezelnie kell?

MS: A növekvő euroszkepticizmus. 
Ez valódi fenyegetés. Fennáll a veszé-
lye annak, hogy ha ezt a kérdést nem 
tudjuk megoldani, akkor az egyesülő 
Európából csupán egy négyzetkilo-
méternyi beton, üveg és acél marad 
Brüsszel városközpontjának köze-
lében, örök mementóként emlékez-
tetve egy elgondolásra, amely egykor 
nagyszerűnek és vonzónak látszott, de 
végül sajnálatos módon a történelem 
szemétdombján végezte, mint az egyik 
a legnagyobb és legdrágább politikai 
kudarc. ●

Hamarosan az EGSZB-nél 
Közösen az erősebb Európáért! 

Civil társadalom: teljes értékű part-
ner az Európa 2020 stratégiában

A 2012. szeptember 25-én megrende-
zendő konferencia témája annak kere-
sése lesz, hogy milyen eszközök állnak 
rendelkezésre a növekedés serkentésére 
és egy európai növekedési paktum kidol-
gozására. A résztvevők négy párhuzamo-
san futó workshopon fogják megvitatni, 
hogy milyen koherens keretet lehetne 
kialakítani egy európai növekedési stra-
tégiához, az egységes piac és a gazdaság 

élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez, 
valamint az intelligens és fenntartható 
növekedéssel összefüggő innovációhoz.  

Az EGSZB-ben működő csoportok 
elnökei mind bemutatják majd elkép-
zeléseiket arról, hogy szerintük hogyan 
lehetne Európát visszaállítani a fenntart-
ható növekedési pályára. Ezt követően egy 
magas szintű vitafórumon azt is megvitat-
ják, hogy az Európa 2020 stratégia kere-
tében kínálkozó lehetőségekkel miként 
lehet a legnagyobb növekedést elérni. 

A konferenciára tagállami és uniós 
szakembereket, uniós szintű döntésho-
zókat, európai, illetve nemzeti parlamenti 
képviselőket, a tagállami kormányok és 

közigazgatások képviselőit, a tagállami 
és az uniós civil társadalom szereplőit, a 
helyi és regionális önkormányzatok kép-
viselőit, valamint agytrösztök tagjait és 
véleményformálókat várunk.

A konferencián az EGSZB és a nemzeti 
gazdasági és szociális tanácsok bemutat-
ják elképzeléseiket, megosztják egymással 
tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat 
azzal a céllal, hogy jobban ki lehessen 
aknázni a fenntartható és versenyképes 
Európa megteremtésének előmozdítását 
szolgáló fenti eszközökben rejlő lehető-
ségeket. (kf) ●

Amennyiben többet szeretne tudni a 
programról, látogasson el honlapunkra: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home 

További információt pedig az alábbi 
e-mail címen kaphat: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK CIPRUSI ELNÖKSÉGE

Ezért kell mindent az elejéről kez-
denünk. Teljesen új szemléletmódra és 
megközelítésre van szükség. Hamaro-
san találkozom az egyik ciprusi minisz-
terrel, hogy megvitassuk, az EGSZB 
miként tud a legjobban megfelelni a 
ciprusi felkérésnek.  

EGSZB info: Egy sor kihívás, 
amellyel az uniós országok 
találkoznak a földközi-
tengeri térségben, a kohéziós 
politika keretén belül 
megoldható lenne…

DD: A kohéziós politika nem elegendő 
erre a célra. Szélesebb látásmódra és 
hosszú távú perspektívára van szük-
ségünk a következő 15-20 évre, amely 
magába foglalja az egész térséget, nem 
csak a régió uniós tagállamait. Először 
meg kell határoznunk az egyértelmű 
és hosszú távú stratégiai célokat, majd 

pedig biztosítanunk kell, hogy a kohé-
ziós politika támogassa azokat. 

EGSZB info: Most 
érkezett vissza a balti-
tengeri stratégiáról szóló 
konferenciáról. Úgy 
gondolja, hogy ösztönzést 
nyerhet az ennek keretén 
belül kidolgozott bizonyos 
megoldásokból? 

DD: A balti-tengeri stratégia minta-
ként szolgálhat a hasonló stratégiák 
számára. Megmutatta, milyen sikeres 
lehet a közös, több országot és ható-
ságot érintő problémák integrált meg-
közelítése. Természetesen lehetetlen a 
balti-tengeri stratégia megoldásainak 
egy az egyben történő reprodukálása, 
de néhány közülük hasznos inspiráci-
ókat nyújthat. Geopolitikai szempont-
ból a balti-tengeri térség egy hasznos 

tanulsággal szolgálhat: bár a stratégia 
csak uniós tagállamokra vonatkozik, 
a siker kulcsa az EU és Oroszország 
közötti kapcsolatokban van. 

Következésképp, az EU mediterrán 
stratégiájának sikeréhez a Földközi-
tenger partvidékének összes szereplő-
jére szükség van: az uniós országokra 
és szigetekre, az észak-afrikai orszá-
gokra, Törökországra, Izraelre és a 
palesztin területekre is. (mb)   ●

A ciprusi elnökség weboldala már 
elkészült és működik.

Ha a ciprusi elnökséggel kapcsola-
tos legújabb hírekre kíváncsi, kattint-
son a következő linkre: www.cy2012.
eu. 

A ciprusi elnökség felkérte az 
EGSZB-t, hogy készítsen véleményt 
egy a földközi-tengeri térség számára 
kidolgozandó makroregionális straté-
giáról, melyet a szigetjelleggel rendel-
kező tagállamok is felhasználhatnak.

Andreas Mavroyiannis, az elnök mellé rendelt 
Európa-ügyi miniszterhelyettes, 
az EU Tanácsának soros ciprusi elnöksége

ÚJ EGSZB-KIADVÁNYOK

 ■ Fogyasztóvédelem

 ■ Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevé-
kenységei az Európai Unió Tanácsának ciprusi 
elnöksége alatt

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

olasz minisztert, valamint az Európai 
Bizottság, az Európai Központi Bank 
és az Európai Parlament magas rangú 
képviselőit. Staff an Nilsson, az EGSZB 
elnöke nyitotta meg az ülést, beszé-
dében a költségvetési stabilitási unió 
megteremtését és az eurókötvények 
bevezetését sürgetve.  Rávilágított arra, 
hogy konkrét intézkedések szüksége-
sek ahhoz, hogy a tagállamok közös 
költségvetési felelősséget vállaljanak 
annak érdekében, hogy a költségve-
tési konszolidációt végrehajtó orszá-
gok államadósságának kamatlábai 
csökkenhessenek.

Michael Smyth, az ECO szekció 
elnöke vezette a vitát, melynek során 
kifejtette, hogy véleménye szerint az 
1930-as években történtekhez hason-
lóan a kereslet válságával nézünk 
szembe, és a megszorítások dogmája 
csak recesszióhoz vezet majd, mely a 
populizmus és a radikális pártok táp-
talaja. Carmelo Cedrone és Gérard 
Dantin, az eurókötvényekről és a 
közös adósság hasonló eszközeiről 
szóló két EGSZB-vélemény előadói, 
valamint Pedro Augusto Almeida 
Freire, a gazdaságpolitikák össze-
hangolásával foglalkozó állandó 
EGSZB-tanulmányozócsoport elnöke 
a jelenlegi helyzetre az egyetlen lehet-
séges megoldásnak az integrációt 
látja. Carmelo Cedrone – már elfoga-
dott – véleményében kétfajta kötvény 
bevezetésére fogalmaz meg konkrét 
javaslatot: stabilitási kötvények a közös 
felelősséggel történő közös adósságvál-
lalásra, valamint beruházási kötvények 
a tőke vonzására az olyan feltörekvő 
gazdasági szuperhatalmakból, mint 
Brazília, Oroszország, India és Kína. 
Gérard Dantin készülő véleménye, 
melyet a júliusi plenáris ülésen bocsá-
tanak szavazásra, a tagállamok közös 
adósságvállalását tárgyalja.

Az Európai Bizottság képviselője 
hangsúlyozta, hogy mennyire fontos 
biztosítékokat létrehozni a pénzügyi 
szektor számára uniós szinten, illetve 
tovább haladni a jobb költségvetési 
integráció felé. Sylvie Goulard európai 
parlamenti képviselő a maga részéről 
rámutatott, hogy az Európai Tanács-
nak nem kellene egyedül küzdenie a 
politikai porondon a jelenlegi válság 
kezelésével, és javasolta egy átfogóbb 
megközelítés elfogadását. Jean-Claude 
Juncker optimista megjegyzéssel zárta 
a konferenciát, arra biztatva a részt-
vevőket, hogy próbálják elképzelni, 
milyen nehéz lenne a legtöbb tagállam-

Ami hiányzik, az a válságból való kilábalásra 
irányuló politikai akarat

Carmelo Cedrone úr, legutóbbi véleményében 
azt állította, hogy a jelenlegi európai válság 
inkább politikai, mint gazdasági természetű…

Európa többé nem engedheti meg magának, hogy egyetlen 
monetáris politikája mellett 17 gazdasági és pénzügyi politikát 
folytasson. Az EU-nak el kell mozdulni a pénzügyi unió irá-
nyába, és ehhez az első lépés két külön, de egymást kiegészítő 
uniós kötvény bevezetése lenne: a nem értékesíthető uniós köt-
vények az adósság stabilizálására, valamint az eurókötvények 
a fellendülés és a növekedés elősegítésére.

Kivitelezhető ez?

Ezek a kötvények helyreállítanák a befektetői bizalmat és a jóléti állammal váltanák 
fel a megszorítási politikákat. Ezen túlmenően tervünkhöz nem szükséges a Szerződés 
módosítása vagy új intézmények létrehozása. Meglévő uniós eszközöket használna 
fel, mint például az Európai Beruházási Alapot (EBA). Az egyetlen hiányzó elem a 
politikai akarat. (rdr) ●

Martin Siecker, a zenekedvelő és krimirajongó
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Michalis Antoniou, 
az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja

Dimitris Kittenis, 
az EGSZB „Munkaadók” 
csoportjának tagja

Kostakis Konstantinidis, 
az EGSZB „Egyéb 
tevékenységek” 
csoportjának tagja

Michalis Lytras, az EGSZB 
„Egyéb tevékenységek” 
csoportjának tagja

Andreas Pavlikkas, 
az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportjának tagja
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