
www.eesc.europa.eu

Az EGSZB ellenzi a piacgazdasági státusz 
megadását Kína számára

Az EGSZB már korábban is óva intett 
attól, hogy megadják Kínának a piacgaz-
dasági státuszt, és most arra szólítja fel az 
uniós intézményeket, hogy hatásos piac-
védelmi eszközöket alkalmazva, aktívan 
védelmezzék az európai munkahelyeket 
és értékeket. Július 14-én elfogadott 
véleményében az EGSZB rámutat azokra 
a katasztrofális következményekre, ame-
lyekkel a státusz megadása járhat az euró-
pai iparra és munkaerőpiacra nézve.

„Az európai iparnak egyenlő versenyfel-
tételekre és a tisztességtelen versenygya-
korlatok elleni védelemre van szüksége. 
Amíg Kína nem felel meg az öt uniós köve-
telménynek, addig nem minősül piacgaz-
daságnak” – jegyezte meg Andrés Barceló 
előadó (Munkaadók csoportja, ES).

A leginkább érintett iparágak az alábbiak: 
alumínium- és acélipar, kerékpár- és jár-
műalkatrész-gyártás, valamint kerámia-, 
üveg- és papíripar. Az EGSZB aggodalmát 
fejezi ki továbbá az innovációra és így 
Európa versenyképességére gyakorolt 
hatás miatt. „Az egész ipari értéklánc 
veszélybe kerülne, és fennállna a kockázata 
annak, hogy Európában számtalan – köz-
tük nagymértékben szakosodott – mun-
kahely megszűnik. Versenyképességünk 
forogna kockán, mivel csak egy erőteljes 
ipar képes befektetni a  kutatás-fejlesz-
tésbe” – hangsúlyozta Gerald Kreuzer 
társelőadó (CCMI-küldött, AT).

Amellett, hogy hatást fejtene ki az európai 
foglalkoztatásra, növekedésre és innová-
cióra, a  piacgazdasági státusz Kínának 

való megadása igen hátrányosan érin-
tené Európa fenntartható fejlődéssel és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos törekvéseit is.

Az EGSZB a szervezett civil társadalom kép-
viseletében külön projektet fog elindítani 
a  kérdés alakulásának nyomon követé-
sére.  (sma)� l
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Szeretném megragadni az alkalmat, hogy visszatekintsek az EGSZB jelenlegi mandátumi-
dőszakának első évére, ezen belül is a kommunikáció terén elért főbb eredményekre. Egyúttal 
röviden ismertetném a következő hónapokban kínálkozó kommunikációs lehetőségeket. Kérem, 
tekintse ezt a közeljövőbeli tevékenységek előzeteseként, tekintettel arra, hogy mostantól haté-
konyabb kommunikációs politikát szeretnénk folytatni.

A legutóbbi, júliusi plenáris ülésen két egymáshoz szorosan kapcsolódó, kényes témát tárgyaló 
vélemény is napirenden volt, az egyik az európai acélipar és az ottani munkahelyek megőrzé-
sével, a másik pedig azzal foglalkozott, hogy az EU piacgazdasági státuszt adjon-e Kínának. Az 
EGSZB határozottan és egyértelműen kijelentette, hogy Kína piacgazdaságként való kezelése 
veszélyt jelentene Európa kulcsfontosságú ágazataira nézve. A civil társadalom ekként kinyil-
vánított egyértelmű állásfoglalása komoly médiavisszhangot váltott ki, tükrözve azt, hogy az 
uniós polgárok aggályosnak tartják ezt a döntést, mely drámaian befolyásolhatná az életüket. 
Nincs kétségem afelől, hogy ezzel a munkaadók, a munkavállalók és a fogyasztók aggályainak 
is hangot adtunk, és remélem, hogy Ön is érdekesnek találja majd lapunk e számát, melyet az 
ezzel kapcsolatos vitáknak szenteltünk.

Az EGSZB sajtóosztálya az elmúlt évben a tervezett elavulás kérdésével is sokat foglalkozott. Azok 
után, hogy 2013-as véleményével kampányt kezdeményezett az uniós fellépés kicsikarására, az 
EGSZB mérföldkőnek számító tanulmányt tett közzé a termékek várható élettartamáról tájé-
koztató címkézésről, amely kimutatta, hogy a fogyasztók hajlandóak többet fizetni a tartósabb 
termékekért. Bizottságunk ezúttal is előrelátó volt: a tanulmány már a körforgásos gazdaság 
létfontosságú témakörét készítette elő.

Az EGSZB a fogyatékkal élők jogaiért is határozottan szót emelt. Az európai akadálymentesítési 
intézkedéscsomag elfogadását követően, a fogyatékossággal élők nemzetközi napja alkalmából 
december 14-én szervezett rendezvénnyel az EGSZB ismét jelét adta az iránti elkötelezettsé-
gének, hogy a fogyatékossággal élők véleményt nyilváníthassanak az őket érintő döntésekről. 
A civil társadalmi díj 2015. évi témája szintén az Európában tapasztalható szegénység volt, azaz 
a szegénység elleni küzdelem terén bevált gyakorlatokat felmutató, helyi kezdeményezéseket 
végző európai szervezeteket támogatta. Tavaly novemberben neves sajtóorgánumok arról is 
beszámoltak, hogy az EGSZB sikeresen küzd az áldozatok jogainak európai elismeréséért. Az 
időzítés nem véletlen: ekkor volt az EGSZB által kezdettől fogva szorgalmazott idevonatkozó 
uniós irányelv átültetésének határideje.

A migráció, valamint a migránsok és menekültek uniós integrációja végigkísérte az EGSZB 2016-
os tevékenységeit. A leginkább érintett országokba szervezett tényfeltáró kiküldetésektől és az 
ezek alapján az uniós döntéshozók számára összeállított gyakorlati javaslatoktól kezdve a Your 
Europe, Your Say 2016 keretében Brüsszelben szervezett ifjúsági vitákig sokat tettünk azért, hogy 
fenntartható megoldás születhessen. A decemberben átadandó 2016. évi civil társadalmi díjat 
migránsokat támogató szervezeteknek ítélik oda, egész éves kemény munkájuk megbecsülése 
jeléül.

Az EGSZB idén ősszel is hasonló kiküldetéssorozatot szervez az uniós tagállamokba, hogy felmérje 
a szociális jogok helyzetét. Az idén november 24–25-én Bécsben kerül sor az EGSZB civil társa-
dalmi médiaszemináriumára. A továbbiakban is rendszeresen kikérjük az EGSZB-s felhasználók 
véleményét a bizottság új honlapjának fejlesztéséről. Reméljük, hogy a kommunikációs osztály 
tevékenységei – a fő kiadványok, a közösségimédia- és sajtójelenlét, a rendezvényszervezés és 
több ezer európai látogató fogadása – révén még hatékonyabban tudjuk támogatni az EGSZB 
konzultatív tevékenységeit, és elérjük, hogy az EU felerősítse az EGSZB és a civil társadalom 
hangját. A helyi szakmai látogatások kiemelt szerepet kapnak ebben a mandátumidőszakban. Az 
EGSZB tagjai mind egy-egy tagállami szervezethez kötődnek. Lehetőségük és feladatuk azonban 
nemcsak abban áll, hogy ezek nézeteit eljuttassák Brüsszelbe, hanem abban is, hogy az ottho‑
niakat tájékoztassák Európáról.

A kommunikáció természetesen kétirányú folyamat és közös felelősség, az EGSZB fő tevékeny-
ségét pedig az adja, hogy a tagjai és szekciói kemény munkájának eredményeként születő véle-
ményekkel segítse az uniós jogszabályok kialakítását. A kommunikációnak azonban abban is 
nagy szerepe van, hogy erre a munkára felhívja a nagyközönség figyelmét.

Az előttünk álló évadban, melyben a szlovák elnökség számtalan tevékenységet szervez, válto-
zatlanul nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tájékoztassunk az előttünk álló kihívásokra adandó 
európai válaszok keresésére irányuló színvonalas munkánkról. Fogjunk össze ennek érdekében!

Gonçalo Lobo Xavier
az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke
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Az európai acélipar fennmaradásához 
egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni

Az európai acélipart súlyosan érintette 
a gazdasági válság, valamint a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlatok révén érkező 
acélimport, ami az acél árának csökkené-
séhez vezetett, és így jelentős mértékben 
visszavetette az európai acéltermelést is. 
„Az európai acéliparnak egyenlő versenyfel‑
tételekre van szüksége” – jelentette ki And-
rés Barceló (Munkaadók csoportja, ES), az 
Acélipar: a fenntartható foglalkoztatás és 
növekedés megőrzése Európában című 
vélemény előadója.

Az EGSZB ezért ellenzi azt, hogy Kína piac-
gazdasági státuszt kapjon. Ez „a munkahe‑
lyek kiszervezését, a szennyezés behozatalát 
és végső soron az európai acélipar halálát” 
jelentené.

Az EGSZB ehelyett számos javaslattal 
állt elő azzal kapcsolatban, hogy miként 
lehet az egyenlő versenyfeltételeket visz-
szaállítani, tekintettel elsősorban a döm-
pingellenes intézkedésekre, az európai 

kibocsátáskereskedelmi rendszerre (ETS) 
és a beruházásokra:
�l Javítani kell a piacvédelmi eszközök 

hatékonyságát és eredményességét, 
például az „alacsonyabb vám sza-
bályának” megszüntetésével vagy 
a behozatalnak az ideiglenes intézke-
dések elfogadását megelőző nyilván-
tartásba vételével stb.

�l A legversenyképesebb létesítmé-
nyek számára térítésmentes kibo-
csátási egységeket kell biztosítani, és 
ellensúlyozni kell az európai iparnak 

a kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
eredő közvetett költségeit.

�l Ösztönözni kell a  beruházásokat: 
modernizálni kell az üzemeket és 
a  berendezéseket, hangsúlyt kell 
helyezni az új és jobb termékeket, 
hatékonyabb eljárásokat célzó kuta-
tás-fejlesztésre, hogy a technológiai 
fejlesztés élvonalában maradjunk.

Az EGSZB kéri továbbá az acéliparral fog-
lalkozó magas szintű csoport mielőbbi 
ismételt felállítását. „Az acélipar az európai 
ipar alapja, ezért teljes figyelmet érdemel 
a részünkről” – mondta Enrico Gibellieri 
társelőadó (CCMI-küldött, IT). (sma)� l

Balról jobbra: Andrés Barceló EGSZB‑tag, az acéliparról és Kína piacgazdasági státuszáról 
szóló vélemények előadója, valamint Enrico Gibellieri, az acéliparról és Gerald Kreuzer, 
a Kína piacgazdasági státuszáról szóló vélemény társelőadója, CCMI‑küldöttek, a plenáris 
ülésen
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Margrethe Vestager biztos az EGSZB 
plenáris ülésén: „A verseny mindenki 
számára fontos, és igazságos 
társadalmat és erős gazdaságot 
eredményez”

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős euró-
pai biztos az EGSZB július 14-i plenáris ülésén határo-
zottan kiállt amellett, hogy az uniós versenypolitikának 
a fogyasztókra, a vállalkozásokra és a társadalmi igaz-
ságosságra kell épülnie. Az energiával, a közlekedéssel, 
az állami támogatásokkal és az adózással kapcsolatos 
közelmúltbeli legfontosabb példákra hivatkozva az 
európai biztos kiemelte, hogy a versenynek köszön-
hetően a vállalatok csökkentették áraikat, javítottak 
termékeiken, gazdasági beruházásokat ösztönöztek 
és munkahelyeket teremtettek.

„Az Európai Unió a polgárairól szól. Arról, hogy együtt 
kell megpróbálni választ találni a közös problémákra” – 
jelentette ki Margrethe Vestager biztos, majd így foly-
tatta: „Önök [az EGSZB‑ben] egyrészt olyan kérdésekkel 
foglalkoznak, amelyek hatással vannak az emberek 
mindennapi életére [...], másrészt pedig megértik, hogy 
mit is kell tenni ahhoz, hogy segíteni lehessen az embe‑
reknek. A versenypolitikáról szóló 2014. évi jelentésünk‑
ről elfogadott véleményük egy olyan gondolattal indul, 
amelyet alapvetően fontosnak tartok: a verseny mindenki 
számára hasznos. Nemcsak a fogyasztók, hanem a vál‑
lalkozások és a munkavállalók számára is.”

Az EGSZB tagjai támogatásukról biztosították a Vest-
ager biztos által követett politikát, továbbá felhívták 
a  figyelmet az acélipar és a  vasúti ágazat aktuális 

kérdéseire Kínával kapcsolatban. Kitértek továbbá 
a szociális dömpingre, az adókikerülésre, valamint 
az önfoglalkoztatás feltételeinek torzulásaira, az 
e-kereskedelem terén a kkv-k előtt tornyosuló akadá-
lyokra, illetve a piaci pozícióval kapcsolatos visszaélé-
sekre a korábban nemzeti monopóliumok által uralt 
ágazatokban.

Az EGSZB elnöke, Georges Dassis köszönetet mondott 
Margrethe Vestagernek, és üdvözölte, hogy az európai 
biztos társadalmi szempontból inkluzív megközelítést 
képvisel a verseny kapcsán. A továbbiakban pedig sok 
sikert és kitartást kíván a biztos asszonynak kötelezett-
ségvállalásai teljesítéséhez. (cad)� l

Új iparági stratégia 
a „digitális 
korszakra”

A digitális ipari forradalom nyújtotta lehetőségek 
valamennyi érintett részéről összehangolt választ igé-
nyelnek, emellett a készségek újbóli előtérbe helyezé-
sét és regionális hálózatok felállítását követelik meg. 
Ipar 4.0 és a digitális átalakulás: merre tovább? című 
véleményében az EGSZB ezért egy „EU 4.0 ipari straté-
giát” sürget a 28 különálló digitális politikából eredő 
jelenlegi széttagoltság orvoslására.

Az EGSZB azt szeretné, ha az Európai Bizottság nagyobb 
súlyt helyezne arra, hogy felhívja a figyelmet a digitális 
készségek megszerzésének fontosságára, és hatékony 
uniós szintű koordinációt állítana példaként a nemzeti 
kormányok elé. A digitális innovációs központok mint 
a munkaerő továbbképzésének centrumai hatékony 
eszközöknek bizonyulhatnak.

„Kulcsfontosságú az együttműködés. – jelentette ki Joost 
van Iersel előadó (Munkaadók csoportja, NL) – A nem‑
zeti és regionális 4.0 platformoknak egyesíteniük kell 
valamennyi érintett szereplőt. A közös uniós keretrend‑
szerben mindegyiknek ki kell dolgoznia saját jellemzőit. 
Elő kell mozdítani mindenfajta partnerséget, szinergiát 
és klasztert, a határokon átnyúló megállapodásokat és az 
európai összehasonlító teljesítményértékelést.”

Az EGSZB most arra kéri az Európai Bizottságot, hogy 
katalizátorként működjön közre a  stratégiai terv 
megvalósításában.

Emellett szeretné, ha a politikai döntéshozók gondol-
nának a digitális ipari forradalom jelentős társadalmi 
következményeire is. Az uniós szociális párbeszéd 
elmélyítése hozzájárul majd ahhoz, hogy a szociális 
és munkajog területén kellő időben megtörténjenek 
a munkavállalók védelme érdekében szükséges kiiga-
zítások.  (sma)� l

Az EGSZB erőteljes uniós fellépésre szólít fel 
a vadon élő állatok és növények jogellenes 
kereskedelme ellen

Az erős kereslet nyomán és a felderítés alacsony 
kockázata miatt a vadon élő állatok és növények jog-
ellenes kereskedelme a világ egyik legnyereségesebb 
illegális tevékenységévé vált. Júliusi plenáris ülésén 
elfogadott véleményében az EGSZB üdvözli a vadon 
élő állatok és növények tiltott kereskedelme elleni uniós 
cselekvési tervre irányuló javaslatot, és kiemeli, hogy 
ez ellen a bűncselekmény ellen az ellátási lánc több 
különböző szintjén is fel kell lépni:
�l a származási országok településeinek szintjén 

a  figyelem felkeltésével, valamint az orvvadá-
szattal és a  tiltott kereskedelemmel szemben 
alternatívát kínáló, fenntartható munkahelyek és 
jövedelemszerzési lehetőségek létrehozásával;

�l a szervezett bűnözés szintjén egy közös és haté-
kony szankciórendszer érvényesítésével;

�l a kereslet szintjén a vállalkozások és a fogyasztók 
figyelmének felhívásával, továbbá egy nyomonkö-
vethetőségi és címkézési rendszer létrehozásával;

�l az igazságszolgáltatás szintjén a jogérvényesítés 
elősegítésével és a  bírák képzésével, melynek 
révén következetesebb és arányosabb ítéletek 
születhetnek.

Az Európai Bizottság azonban nem tesz említést arról, 
hogy ez a  tevékenység milyen fenyegetést jelent 
a közegészségre, valamint az őshonos állat- és növény-
fajokra nézve. Ez a kérdés rendkívül fontos, és minden-
képpen szerepelnie kell az uniós cselekvési tervben. 
A címkézési és nyomonkövetési rendszerek megfelelő 
eszközt jelentenének a betegségek felbukkanása és 
terjedése ellen.

A cselekvési terv célkitűzéseinek támogatása érde-
kében az EGSZB szorgalmazza, hogy az EU foglaljon 
határozottan állást a veszélyeztetett vadon élő állat- 
és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
egyezmény (CITES) részes feleinek közelgő, 17. ülésén 
(CoP17). Az Európai Bizottságot pedig arra kéri, hogy 
támogassa a nemzeti elefántcsontpiacok bezárására 
vonatkozó javaslatot, és ezzel döntő mértékben járul-
jon hozzá annak megelőzéséhez, hogy az afrikai ele-
fántokat a kipusztulás fenyegesse.

Végül pedig az EGSZB ismételten kijelenti, hogy kész 
támogatni ezen a téren minden uniós kezdeménye-
zést. (sma)� l

AZ EGSZB BELÜLRŐL

2015. évi tevékenységi jelentés
Nemrég jelent meg „az EGSZB belülről” című brosúra, amely a „2015. évi 

tevékenységi jelentés” elnevezésű hivatalos dokumentum nagyközönségnek 
szánt változata.

A három nyelven – angolul, franciául és németül – megjelenő kiadványban 
sok a grafikai és a különböző vizuális elem, melyek célja, hogy az olvasó job-
ban és könnyebben megértse az EGSZB működését. Papíralapú példányokat 
az alábbi e-mail-címen lehet kérni: vipcese@eesc.europa.eu.

A jelentés elérhető az alábbi címen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications&itemCode=40141. (jp)� l

Digitális e‑nyugdíjasok és az „ezüst gazdaság”
A növekedés digitális pillére: az e‑gazdaságban részt 

vevő idősek – az európai lakosság 25%‑ában rejlő lehe‑
tőségek című véleményében, amelyet a júliusi plená-
ris ülésen fogadtak el, az EGSZB amellett érvel, hogy 
az idősek növekvő száma jó lehetőségeket jelenthet 
a kereskedelem számára. Az Unióban a lakosság mint-
egy 25%-át az idősek alkotják, ami egyben növekvő 
piacot jelent bizonyos gazdasági és társadalmi szerep-
lők számára a mai, digitális korban.

Mindez új kihívást jelent az EU számára: el kell érni, 
hogy ez a 125 millió ember továbbra is a mindennapok 
aktív részese maradjon, és arra kell ösztönözni őket, 
hogy ténylegesen éljenek a széles körben elterjedt 
digitalizáció lehetőségeivel. Az EGSZB szerint nagyon 
fontos, hogy Európa változtasson az „ezüst gazdaság-
gal” kapcsolatos megközelítésmódján.

2060-ra két idős fog jutni minden fiatalra, és a nagyon 
idős emberek száma nagyobb lesz, mint az öt éven 
aluli gyermekeké.

Laure Batut EGSZB-s előadó (Munkavállalók cso-
portja, FR) szerint az információs technológiáknak 
ugyanannyira a 125 millió európai idős ember életének 
is a részévé kell válniuk, mint amennyire a többiekének, 
és esetükben ezeknek a technológiáknak a használata 
nem korlátozódhat csak a technikai vagy az egészségügyi 
segítségnyújtásra.

Az egyik lehetőség az lenne, hogy ingyenes internet-
elérhetőséget biztosítunk közterületeken, amelynek 

használatához a helyi közigazgatás segítséget nyújt, és 
célzott önkéntes polgári szolgáltatásokat hozunk létre. 
Ahhoz, hogy az ilyen szolgáltatásokhoz mindenki hoz-
záférjen, természetesen az kell, hogy egy olyan globális 
irányítási rendszert dolgozzunk ki, amelynek köszönhe-
tően az idősek is a digitális világ részeseivé válhatnak. 
Az EGSZB az ajánlja, hogy emellett egészítsék ki az Eras-
mus+ programot egy időseknek szóló alprogrammal, 
amely – például SENECA néven – egyfajta időseknek 
szóló Erasmus‑programként ideális platformként szol-
gálhatna a hasznos gyakorlatok cseréjéhez és a digitá-
lis készségek elsajátításának ösztönzéséhez. (cad)�l

Beruházás, integráció és szociális párbeszéd 
a nyereséges európai légi közlekedési 
ágazat érdekében

Az EGSZB szerint az uniós légi közlekedési stratégia 
átfogó céljának egy olyan közeg megteremtését kell 
tekinteni, amely ösztönzi az európai befektetőket a légi 
közlekedési szektorba való beruházásra.

„Légi közlekedési csomag I.” című véleményében az 
intézmény európai beruházásokat sürget, amelyek-
kel követnénk a világ más tájain működő és az adott 
ország légi közlekedési iparágába stratégiai beruhá-
zásokat eszközlő kormányok példáját. Az ágazatnak 
jelenleg komoly konkurenciát jelentenek az EU-n kívüli 
versenytársak, és az európai piac igen vonzó a külső 
légitársaságok és gyártók számára.

„Meg kell győznünk az európai befektetőket, hogy a légi 
közlekedés ma is nyereséges üzletnek bizonyulhat. – 
jelentette ki Jacek P. Krawczyk, az EGSZB előadója és 
egyben a Munkaadók csoportjának elnöke – Az euró‑
pai légi közlekedésnek proaktívan kell fellépnie a globális 
szereplőkkel folytatott versenyben. Ha mások ki szeretnék 
aknázni a nagy európai piac előnyeit, akkor európai nor‑
máknak kell megfelelniük a biztonság, a környezetvéde‑
lem, a munkajog és az állami támogatások területén.”

Az EGSZB ismét leszögezi, hogy a stratégia csak akkor 
lehet sikeres, ha egyenlő versenyfeltételeket teremt, 
emellett élvezi az érdekeltek széles körű támogatását, 

kezelni tudja a légi és földi kapacitáskorlátok problé-
máját, és elősegíti az innovációt. Az EGSZB meg van 
győződve arról, hogy előrelépés csak nyílt, tisztes-
séges és őszinte szociális párbeszéd talaján jöhet 
létre. (mm)� l

©
shutterstock/frank peters

©
shutterstock/Fernando Cortes

©
shutterstock/Nem

anjaM
iscevic

©
shutterstock/aldorado

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős 
európai biztos és Georges Dassis, az EGSZB elnöke
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Az éghajlatváltozás elleni küzdelembe 
a polgárokat is be kell vonni

Az EGSZB véleményt fogadott el arról, hogy koa‑
líciót kell kiépíteni a Párizsi Egyezményben vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében. A vélemény-
ben megvizsgálja, hogy miként lehetne jobban 
bevonni a civil társadalmat a Párizsi Egyezmény vég-
rehajtásába. Teljes mértékben ki kell aknázni azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a civil társadalom kínál az 
éghajlatvédelmi intézkedések terén – az energiaágazat 
különösen nagy lehetőségekkel kecsegtet. „A túlzott 
bürokrácia tart vissza sok embert attól, hogy megvaló‑
sítsa saját projektjeit. A finanszírozási forrásokhoz való 
nehéz hozzájutás szintén gondot jelent” – szögezte le 
Lutz Ribbe, a vélemény előadója (Különféle érdek-
csoportok, DE), aki olyan, a többszintű kormányzásra 
épülő koalíció létrehozását szorgalmazza, amely 
a remények szerint új élettel tölti meg a „gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan” elvet.

Ennek a koalíciónak a célja, hogy
�l megismertesse, hogy a civil társadalmi szerep-

lők mit terveznek, illetve mit tudnak és képesek 
végrehajtani,

�l beazonosítsa és megszüntesse az előttük álló 
akadályokat,

�l sikeres példákat mutasson be, ezzel motiválva 
másokat is,

�l rávilágítson arra, hogy miként lehet működőké-
pessé tenni a dolgokat, és ehhez megnevezze 
a siker fő feltételeit,

�l polit ikai  keretet alakítson ki  a  sikeres 
végrehajtáshoz.

Az EGSZB „alulról építkező” keretet szorgalmaz az 
éghajlatvédelmi intézkedésekhez és az azokban részt 
vevők szociális védelméhez. „A munkaadói szerveze‑
tek és a szakszervezetek közötti szociális párbeszédnek 
és kollektív tárgyalásoknak meg kell teremteniük az új 
szakmáknak és munkamódszereknek ezt az új keretét” – 
fogalmazott Isabel Caño Aguilar (Munkavállalók cso-
portja, ES), a vélemény társelőadója.

Az EGSZB – az RB-vel, a Comité 21-gyel és más partne-
rekkel közösen – meg is kezdte a szóban forgó koalíció 
kiépítését. (sma)� l

VÉLEMÉNY

Az EU és Törökország – Észszerű párbeszéd észszerű megoldásokért
Dilyana Slavova, az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciójának elnöke („Különféle érdekcsoportok” csoportja)

Az elmúlt évben a szíriai válság, az Európába tartó 
menekültáradat és a sikertelen puccskísérlet nyomán 
Törökország világpolitikai főszereplővé vált.

A puccs után szükségállapotot rendeltek el Török-
országban, Európában pedig attól tartanak, hogy 
Erdoğan elnök további hatalomkoncentrációra hasz-
nálhatja a puccskísérletet, miközben a török kormány 
az empátia hiányát kéri számon az EU-n.

Az uniós polgárokat komolyan aggasztják a legújabb 
törökországi fejlemények, melyek azt bizonyítják, 
hogy az állam szigorú ellenőrzés alatt tartja a szer-
vezett civil társadalmat, és beleavatkozik az ügyeibe. 
Ezért komoly aggályaik vannak a törökországi füg-
getlen civil társadalmi szervezetek jövőjével és a civil 
társadalom általánosabb szerepével kapcsolatban.

Az elvetélt puccsot mindnyájan elítéltük, de hang-
súlyozzuk, hogy a szükségállapot nem használható 

a  demokrácia, az emberi jogok és a  jogállamiság 
megsértésére. A  sikertelen puccs éppen hogy az 
ILO-egyezmények, valamint a nemzetközi és az euró-
pai emberi jogi egyezmények tiszteletben tartására 
kell hogy okot adjon, nem pedig ezek megsértésére.

Ezért olyan fontos, hogy az EU rugalmas legyen, és 
alkalmazkodni tudjon a gyors geopolitikai változá-
sokhoz. Tekintve, hogy a válság lassan életünk részévé 
válik, működő válságkezelési módszereket kell kidol-
goznunk. Észszerű megoldásokra van szükség az Unió 
előtt álló, azaz mindnyájunkat érintő kihívásokkal 
szemben.

Megoldások

Törökországnak az európai integrációból való kizárása 
nagyon sokba kerül mind az EU-nak, mind Törökor-
szágnak. Ha Törökország a – külpolitikától a jogállami-
ságon, a menekültügyön és a gazdasági növekedésen 

át az energiapolitikákig terjedő témákról folytatott – 
tárgyalások 2005-ös kezdete óta maradéktalanul 
elkötelezett lett volna az uniós csatlakozás iránt, ma 
egészen más lenne a helyzet.

Európának sokkal kreatívabban és okosabban kel-
lene kezelnie Törökországot. A  geopolitikai hely-
zeten nem tudunk változtatni, azon azonban igen, 
hogy hogyan tárgyalunk a szomszédjainkkal. Fontos, 
hogy határaink mentén béke és stabilitás uralkodjon. 
Törökországnak és az EU-nak is visszafogottabban kel-
lene kommunikálnia, és szorosabban együtt kellene 
működnie a mindkét felet érintő szakpolitikai kérdé-
sekben. Törökország geostratégiai szempontból vál-
tozatlanul fontos szomszéd, és önmagában egyetlen 
tagállam sem tud sikeresen tárgyalni vele. Az EU-nak 
egyértelmű közös stratégiára van szüksége ahhoz, 
hogy meg tudjon birkózni a migráció, a határelle-
nőrzés, illetve a menekültek és migránsok ellenőrzött 
beengedése jelentette kihívásokkal. Legfőbb ideje, 

hogy Törökországot partnerként kezelve észszerű pár-
beszédet alakítsunk ki, amelyből észszerű megoldások 
születhetnek.� l

A munkaügyi viszonyok és jogok rosszabbodó 
helyzete az Egyesült Királyságban: az EGSZB 
„Munkavállalók” csoportjának új jelentése

Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja egy függet-
len brit kutatóintézetet (Labour Research Department) 
bízott meg azzal, hogy jelentést dolgozzon ki A munka‑
ügyi viszonyok válsága és átalakulása az Egyesült Király‑
ságban címmel. A jelentés legfőbb következtetése az, 
hogy az Egyesült Királyságban a 2008–2009-es pénz-
ügyi válság óta általánosan jelentős romlást mutatnak 
a munkaügyi viszonyok és jogok.

A hitelválság és nagy gazdasági recesszió e korszaka 
óta a szakszervezetek helyzete, szerepe és hatalma 
gyengült, tagságuk csökkent, a 2016-os szakszervezeti 
törvény pedig tovább korlátozta a sztrájkjogot.

A jelentés külön kiemeli a megszorítások növelése, 
a juttatások csökkentése és az ideiglenes szerződé-
sek – köztük az úgynevezett nulla órás szerződések, 
melyek nem garantálnak minimális jövedelmet a mun-
kavállalók számára – ösztönzése érdekében 2010 óta 
hozott intézkedéseket. Megemlít azonban néhány 
kedvező lépést is, mint a nemek közötti bérszakadék 
csökkentésére irányuló erőfeszítéseket és az önkénte-
sen alkalmazandó nemzeti minimálbér bevezetését.

A jelentés, bár az Egyesült Királyságnak az EU-ból való 
kilépéséről szóló döntést megelőzően tették közzé, 
hangsúlyozza, hogy a brit munkavállalói és munkaadói 
szervezetek egyaránt ellenzik a Brexitet.

„A Brexit, illetve annak következményei ellenére az 
uniós szakszervezetek továbbra is szorosan együtt‑
működnek majd az egyesült királyságbeli szakszer‑
vezetekkel egy méltányosabb és szociálisabb Európa 
megteremtésében” – jelentette ki Gabriele Bischoff, 
az EGSZB „Munkavállalók” csoportjának elnöke. 
„Szociális téren általánosan AAA minősítésre van 
szükségünk” – hangsúlyozta.

A tanulmány elérhető az alábbi címen: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-stu-
dies.39081. (cad)� l

A szociális jogok európai pilléréről 
folytatnak vitát az EGSZB tagjai 
Európa‑szerte

2016 márciusában az Európai Bizottság ismertetett 
egy a szociális jogok európai pillérének létrehozására 
irányuló kezdeményezést. Ennek célja, hogy előrelépés 
történjen Jean-Claude Juncker elnök kötelezettségvál-
lalása terén, amely szerint a mélyebb és méltányosabb 
gazdasági és monetáris unió megvalósítása kapcsán 
folyamatban levő munkák részeként biztosítani kell 
a „tisztességes és valóban páneurópai munkaerőpiac” 
létrejöttét. Annak érdekében, hogy az Európai civil tár-
sadalom teljes mértékben részt vegyen ebben a fontos 
kezdeményezésben, az EGSZB az összes tagállamban 
vitákat kezdeményez a szervezett civil társadalommal. 
Így lehetőség nyílik az álláspontok feltérképezésére és 
a véleménycserére a legégetőbb nemzeti és európai 
szintű társadalmi és gazdasági kihívások, valamint 
annak kapcsán, hogy miként segítheti a szociális jogok 
európai pillére ezek megoldását.

A vitákra 2016 szeptemberétől október közepéig fog 
sor kerülni, az ajánlásokat pedig beépítik egy a szoci-
ális jogok európai pilléréről szóló EGSZB-véleménybe, 
amelynek elfogadása a decemberi plenáris ülésen vár-
ható. Ez a dokumentum felhasználható lesz az Európai 

Bizottság által a gazdasági és monetáris unió jövőjéről 
összeállítandó fehér könyvhöz is, amely a tervek szerint 
2017-ben kerül közzétételre.

Az EGSZB véleménye számos kérdéssel foglalkozik 
majd: például azzal, hogy mire számíthatunk a munka 
világában annak változó körülményei, egyebek mellett 
az EU digitális gazdaságra való átállása kontextusában, 
vagy hogy a munkapiac miként felelhetne meg jobban 
a vállalatok, a munkavállalók és a munkakeresők igé-
nyeinek, hogyan lehet fenntartható és színvonalas szo-
ciális védelmet és szociális szolgáltatásokat biztosítani, 
illetve miként terjeszthetjük el és őrizhetjük meg az 
összetartó társadalmakat Európában. A szociális pillér 
fontosságát jelzi, hogy az EGSZB három csoportjának 
elnökét, Jacek Krawczykot (Munkaadók csoportja), 
Gabriele Bischoffot (Munkavállalók csoportja) és 
Luca Jahiert (Különféle érdekcsoportok) nevezte ki az 
EGSZB-vélemény előadóinak. (cad/dm)� l
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Az EGSZB arra kéri az Európai 
Bizottságot, hogy erősítse 
meg a gazdasági és társadalmi 
kohéziót, és tegyen valamit, hogy 
az emberek jobban magukénak 
érezhessék az EU‑t
Az új lendület és nagyobb szolidaritás éve Európában

Az EGSZB elnöke, George Dassis július 18-án talál-
kozott az Európai Bizottság első alelnökével, Frans 
Timmermansszal, hogy ismertesse, az EGSZB hogyan 
kíván hozzájárulni az Európai Bizottság 2017. évi mun-
kaprogramjához. Az EGSZB szerint erősíteni kellene 
a  gazdasági és társadalmi kohéziót, fajsúlyosabbá 
kellene tenni az EU szerepét a világban és el kellene 
érni, hogy az emberek jobban magukénak érezhessék 
az EU-t.

A munkaprogramhoz készített hozzájárulásában az 
EGSZB úgy fogalmaz, hogy a 2017-es évnek az új lendü-
letről és a nagyobb szolidaritásról kellene szólnia Euró-
pában. Az EGSZB-s dokumentum konkrét javaslatokat 
is megfogalmaz a 2017-es európai bizottsági stratégia 
kapcsán. Az EGSZB azt is kéri, hogy teljes körűen részt 
vehessen a Brexittel kapcsolatos tárgyalásokban, és az 
Európai Bizottság által meghatározott 10 kiemelt terü-
let újragondolását szorgalmazza az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépésének figyelembevételével.

Dassis elnök leszögezte, hogy „az Európai Bizottság-
nak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy 

Európában ismét megerősödjön a szolidaritás és a fele-
lősségérzet, és hogy ismét magunkénak tudhassuk az 
emberek támogatását. Mielőbb meg kell szüntetni az 
EU jövőjével kapcsolatban jelenleg érezhető bizonyta-
lanságot is. A brit népszavazás eredménye szomorúan 
rávilágít arra, hogy az európai integrációs folyamat csak 
akkor haladhat előre, ha gyors és hatékony válaszokkal 
tudunk szolgálni az emberek aggályaira, amelyeket 
csak fokoz az egyre növekvő társadalmi és gazdasági 
bizonytalanság.” (mm)� l

Dilyana Slavova, az EGSZB „Külkapcsolatok” 
szekciójának elnöke
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Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.
PDF‑formátumban továbbá 23 nyelven elérhető az EGSZB honlapjáról:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc‑info
Az EGSZB info nem tekinthető az EGSZB munkájáról készült hivatalos összefoglalónak. Utóbbi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban található meg.
A benne lévő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való 
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).
Példányszám: 5800.
A következő szám 2016 októberében jelenik meg.
100%‑BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA.

Szerkesztő:
Alun Jones (főszerkesztő)

Daniela Marangoni (dm)

A szám elkészítésében részt 
vett:
Caroline Alibert‑Deprez (cad)

Chloé Lahousse (cl)

Dilyana Slavova (ds)

Jonna Pedersen (jp)

Leszek Jarosz (lj)

Milen Minchev (mm)

Silvia M. Aumair (sma)

Koordinátor:
Agata Berdys (ab)

A szerkesztés lezárva:  
2016. szeptember 5-én.

Cím:
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B‑1040 
Brussels, Belgium

Tel.: (+32 2) 546 9476

Fax: (+32 2) 546 9764

E‑mail: eescinfo@eesc.europa.eu

Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

RÖVID HÍREK

HAMAROSAN AZ EGSZB‑NÉL

A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem 
prioritásként kezelendő

„Senki sem taszítható a társadalom pere‑
mére” – jelentette ki Gabriele Bischoff, az 
EGSZB „Munkavállalók” csoportjának 
elnöke az EGSZB 2015. évi civil társa-
dalmi díjának nyertesénél, az „Armut und 
Gesundheit in Deutschland” nevű szerve-
zetnél tett látogatása során. A szövetség 
elkötelezett amellett, hogy orvosi ellátást 
biztosítson a szegények és a szociálisan 
hátrányos helyzetűek számára. A látogatás 
célja a személyes tájékozódás volt a szoli-
daritási projekteket jutalmazó és ösztönző 
díj felhasználásáról, és arról, hogy az segí-
tett-e a  szervezetnek kezdeményezései 
végrehajtásában. Gabriele Bischoff hang-
súlyozta, hogy az EGSZB elkötelezett a sze-
génység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem iránt. „Civil társadalmunkban ten‑
gernyi elkötelezett ember található” – tette 
hozzá, felvázolva az EGSZB megközelítését. 
„Ezek az emberek megérdemlik, hogy érté‑
keljük erőfeszítéseiket, és megadjuk a szük‑
séges politikai támogatást.”

A szegénység számos formát ölthet: mun-
kanélküliség, hajléktalanság, a  tanulási 
lehetőségek hiánya vagy alacsony szín-
vonala, anyagi korlátok, rossz egészségi 
állapot stb. A  szegények egészségének 
javítását tűzte ki tehát célul Gerhard Tra-
bert professzor, a fenti mainzi szövetség 
alapítója és igazgatója. Ennek keretében 
mozgóklinikájával látogatja sorra a hajlék-
talanokat és a szociálisan hátrányos hely-
zetűeket. A szövetség bokros teendői közé 
tartozik továbbá a szociális ügyekben – 
főként a társadalombiztosítással és a tár-
sadalomba való (újbóli) beilleszkedéssel 
kapcsolatos kérdésekben – történő tanács-
adás. Gabriele Bischoff már sok szomorú 
történetet hallott, gyakran olyan munka-
vállalókról, akiket „színlelt önfoglalkozta-
tóként”, hamis jogcímen alkalmaztak, és 
akik nem tudták, hogy nem rendelkeztek 
biztosítással. „A munkavállalók szabad moz‑
gása az EU egyik legfontosabb alapelve” – 
fűzte hozzá –, „azonban elfogadhatatlan, 

hogy külföldi munkavállalókat »színlelt 
önfoglalkoztatóként« alkalmazzanak. Az EU 
fel tud lépni e gyakorlat beszüntetése érde‑
kében, és meg is kell ezt tennie.” – Gabriele 
Bischoff ugyanakkor számos olyan siker-
ről is értesülhetett, amit a szövetség tagjai 
elkötelezettségének, valamint az EGSZB 
elismerésének és pénzügyi támogatásának 
köszönhetően volt képes elérni. (sma)�l

A civil társadalom szerepe az európai 
energiaunióban: 
Biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető 
energia biztosítása

2016. október 27-én a „Különféle érdek-
csoportok” szervezésében konferenciára 
kerül sor „A civil társadalom szerepe az euró‑
pai energiaunióban: Biztonságos, fenntart‑
ható, versenyképes és megfizethető energia 
biztosítása” címmel Pozsonyban.

A konferencia annak jobb megértését 
célozza, hogy a civil társadalomnak milyen 
szerepet kell játszania mind nemzeti, mind 
pedig regionális szinten az energiaellátás 
biztonságában és a megújuló energiafor-
rásokra való átállásban. A kihívás abban 
áll, hogy úgy hasznosítsuk a civil társa-
dalom szerepvállalását és szakértelmét, 
hogy azzal több kapcsolat, partnerség és 
párbeszéd jöjjön létre a helyi, nemzeti és 
regionális szereplők között.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság 
energiaunióért felelős alelnöke már meg 
is erősítette részvételi szándékát, és vitain-
dító beszédet kíván tartani a nyitóülésen. 
Ismerteti majd az Európai Bizottság állás-
pontját a civil társadalom európai energia-
unióban játszott szerepével kapcsolatban.

A konferencia a következő témák köré épül 
majd:
�l Energiabiztonság és hatékony 

energiaellátás
�l A megújuló energiaforrásokra való 

átállás hatékony kezelése
�l Energiaunió és jövőbe mutató politika 

az éghajlatváltozás kapcsán

�l Hogyan járulhat hozzá az ener-
giapolitika a  nemzeti és regionális 
fejlesztéshez?

�l A villamosenergia-piacok újrater-
vezése és ennek a  kiszolgáltatott 
fogyasztókra gyakorolt hatása (cl)�l

Egy EGSZB‑küldöttség Moszkvában járt, támogatva az orosz civil szervezetekkel való 
párbeszéd folytatását

Az EGSZB egy küldöttsége augusztus 
30-án és 31-én Oroszországban járt. A két-
napos látogatás lehetőséget teremtett 
arra, hogy az EGSZB-tagok találkozzanak 
az Orosz Föderáció Közkamarája és más 
orosz civil társadalmi szervezetek képvi-
selőivel. Az EGSZB-küldöttség megvitatta 
a  civil társadalmi szervezetek jelenlegi 
helyzetét, különösen az emberi jogok és 
a környezetvédelem szempontjából.

Az európai szervezett civil társadalmat az 
uniós jogalkotási folyamatban képviselő 

testületként és az EU Oroszországgal 
kapcsolatos politikáját meghatározó 
vezérelvekkel összhangban az EGSZB-nek 
továbbra is meggyőződése, hogy az EU 
és Oroszország közötti civil társadalmi 
párbeszédnek mindenkor folytatódnia 
kell. Azzal, hogy Moszkvába látogatott, 
az EGSZB megerősítette, hogy továbbra 
is személyes kapcsolatokat kíván kiala-
kítani, és támogatja a sokféle különböző 
érdeket és álláspontot képviselő orosz civil 
szervezeteket.

A küldöttséget az EU–Oroszország nyo-
monkövetési bizottság két tagja, Markus 
Penttinen (Munkavállalók csoportja, FI) 
és Ulrika Westerlund (Különféle érdek-
csoportok, SE), valamint Dilyana Slavova 
(az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciójának 
elnöke, Különféle érdekcsoportok, BG) 
alkotta. (mm/dm)� l

Fotókiállítás
Emlékek erdeje: Marcinelle 
a tragédia után

Az EGSZB-nél fotókiállítás nyílik Max 
Pelagatti fotóművész műveiből. A 2016. 
szeptember 21. és október 14. között meg-
tekinthető kiállítás címe: „Emlékek erdeje: 
Marcinelle a tragédia után”. Segítségével 
megismerhetjük az 1946–1956 között Bel-
giumban élt olasz bányászcsaládok életé-
nek mindennapjait. Ebben az évtizedben 
kötötték meg a Belgium és Olaszország 
közötti kétoldalú munkaerő-migrációs 
megállapodásokat, valamint ekkor, 1956. 
augusztus 8-án történt a Bois du Cazier 
szénbánya katasztrófája.

A rendezvény a Bois du Cazier-ban történt 
szerencsétlenség 60., valamint a kétoldalú 
megállapodások megkötésének 70. évfor-
dulójáról is megemlékezik.

A szeptember 21-i megnyitóhoz kapcso-
lódóan egy nem politikai jellegű vita meg-
rendezésére is sor kerül a SOC szekcióval 
együttműködésben. A vita célja az lesz, 
hogy ösztönözze a  munkavállalók biz-
tonságáról és a jelenlegi bevándorlással 

kapcsolatos problémákról szóló eszmecse-
rét, valamint előmozdítsa az aktív európai 
polgári szerepvállalást, a szolidaritást és 
a toleranciát. (jp)� l

A Munkaadók csoportja az Új gondolatok európai 
fórumán

Hogyan befolyásolja az Ipar 4.0 a mun-
kaügyi kapcsolatok jelenlegi rendszerét? 
Mit kellene tenniük a politikai döntésho-
zóknak, a vállalkozásoknak és a munkavál-
lalóknak ahhoz, hogy előnyt kovácsoljanak 
a már folyamatban lévő digitális forrada-
lomból? Hogyan változik a munkaerőpiac 
az elkövetkező években, és milyen lesz 
a  jövőbeli szociális párbeszéd? Ezekre 
a kérdésekre keresik majd a választ a Mun-
kaadók csoportja által szervezett vitafórum 
résztvevői a lengyelországi Sopotban szep-
tember végén tartandó Új gondolatok 
európai fóruma (EFNI) keretében.

„A már javában tartó negyedik ipari forra‑
dalom – amellett, hogy gyökeresen átala‑
kítja a termelésszervezést –, óriási hatással 
lesz a munkaerőpiacra és ebből adódóan 
a szociális párbeszédre is” – mondta Jacek 
Krawczyk, a  Munkaadók csoportjának 
elnöke. – ”Mivel az idei EFNI a munka jövő‑
jéről szól, úgy döntöttünk, hogy ezt a hatást 
alaposan megvizsgáljuk.”

A „Gyökeres változást hoz-e a negyedik 
ipari forradalom a munkaadói és a szak-
szervezetek szerepében és jelentőségé-
ben?” címmel szervezett vitán európai és 
tagállami szintű szociális partnerek vesz-
nek részt, köztük a BUSINESSEUROPE és az 
ESZSZ képviselői.

Az Új gondolatok európai fóruma üzleti 
közösségek nemzetközi kongresszusa, 

melyen részt vesznek a  politikai, a  kul-
turális és a  tudományos élet, valamint 
a média prominens képviselői. A rendez-
vényt a lengyel Lewiatan szövetség 2011 
óta szervezi meg a BUSINESSEUROPE-pal, 
Sopot városával, valamint lengyel és 
külföldi vállalatokkal és intézményekkel 
együttműködésben. (lj)� l

Jacek P. Krawczyk, a „Munkaadók” csoport elnöke a European Forum for New Ideas (EFNI) 
c. rendezvényen 2015‑ben

Gabriele Bischoff, az EGSZB 
„Munkavállalók” csoportjának elnöke az 
EGSZB 2015. évi civil társadalmi díjának 
nyertesénél, az „Armut und Gesundheit 
in Deutschland” szervezetnél tett 
látogatása során
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