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Bízzunk a jövőben!
Hónapokon át tartó feszültség és némi aggodalom után végre fellélegezhetünk egy kicsit 

Európában, több tagállam választási eredményeit látva.

Emmanuel Macron győzelme például egyértelműen bizonyítja a francia választók gondolko-
dásmódjában a „hagyományos” pártok kapcsán bekövetkezett változást. Nyilvánvaló, hogy 
a politikai elemzés ennél jóval mélyebbre nyúlik, de a változás jelei egyértelműek.

Módosul ugyanis a választópolgárok politikával és a politikusokkal kapcsolatos felfogása, 
aminek következménye, hogy pártfüggetlen és saját elképzelésekkel rendelkező jelöltet 
választottak meg.

Jómagam nem vagyok politikai elemző, és bár a franciaországi események lázba hoznak és 
érdekelnek – még akkor is, ha eléggé eltérnek attól, ami nálunk történik – ami még inkább 
megnyugtat, az az, amit ezek az eredmények jelentenek az európai projekt szempontjából.

Franciaországban, mint más tagállamokban is, több jelölt is olyan programot, olyan elképze-
léscsomagot népszerűsített, amely, bár demokráciában érvényesnek tekinthető, veszélybe 
sodorhatta volna az európai projektet abban a formájában, ahogyan azt mi ismerjük.

Európa számára nem lenne előnyös, ha egy olyan fontos ország, mint Franciaország, 
Európa-ellenes vezetőt választana.

Nem azt mondom, hogy Európának nincsen szüksége reformokra és új lendületre. Azt viszont 
nem szabadna megengedni, hogy valaki az egész projektet ellenezze egy demagóg protek-
cionizmusra és szegregációra alapuló ideológiai elképzelés alapján, egy elképzelt biztonság 
nevében.

Ne feledjük: az egyéni és kollektív értékeknek a társadalomban történő fenntartása – akár 
egyetértünk azokkal, akár nem – jog és kötelesség mindenki számára, ám elveszti az értelmét, 
ha ez a védelem valójában támadás Európa és a béke projektje ellen, amelyről mindannyian 
álmodunk, és amelynek előnyeit továbbra is élvezni szeretnénk.

Néhány most megválasztott vezető politikai programját még nem ismerjük részletesen, és még 
sok mindennek el kell dőlnie; de tudjuk, hogy az, hogy előnyben részesítjük az európai ideál 
fenntartását és a mindenki hasznára váló növekedést célul kitűző Európa értékeinek védelmét, 
elegendő indok az elégedettségre és arra, hogy bízzunk a jövőben.

Mindez legalábbis indokolja, hogy Európa fellélegezzen, és igyekezzen magát megreformálni, 
hogy felvegye a kapcsolatot a polgárokkal, értesüljön aggályaikról és megfeleljen jogos 
elvárásaiknak.

Továbbra is úgy gondolom, hogy az EGSZB tagjai mint a lakosság aggályainak élő közvetítői 
készen kell hogy álljanak arra, hogy segítsék egy inkluzív, békés Európa előmozdítását, amely 
mindenki számára segítséget nyújt és amelynek keretében mindenki együttműködik. Úgy 
legyen!

Gonçalo Lobo Xavier
az EGSZB alelnöke
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Can Dündar: „Ne hagyják magára 
Törökországot! Erdogan nem egyenlő 
Törökországgal”

A száműzetésben élő török 
újságíró részvétele az EGSZB 
médiaszabadságról és 
emberi jogokról szóló vitáján

Az utóbbi időben Törökországban zajló 
eseményeket követően az EGSZB meghívta 
áprilisi plenáris ülésére Can Dündar török 
újságírót. A Cumhuriyet című török napilap 
korábbi főszerkesztője arra szólította fel az 
EU-t, hogy álljon Törökország és lakosai 
mellé, és támogassa a médiaszabadságot, 

az emberi jogokat, a  jogállamiságot és 
a demokráciát.

„Törökország jelenleg az újságírók legna-
gyobb börtöne” – mondta Can Dündar. 
„Ha Európa még mindig fontosnak tartja 
a  gondolat és a  sajtó szabadságát, akkor 
támogatnia kell a török népet. Európának 
nem lenne szabad feladnia értékeit rövid távú 
előnyökért cserébe”.

Az EGSZB elnöke, Georges Dassis 
elmondta: „Az Önök harca a mi harcunk is, 
és ez a demokrácia és a szabadság védelmére 

való felhívás igen fontos számunkra. Remé-
lem, meghallják kormányaink, nemzeti 
parlamentjeink és az Európai Parlament. Mi 
támogatjuk Önöket.”

Ezt az üzenetet közvetítette az EGSZB Mun-
kavállalók csoportjának elnöke, Gabriele 
Bischoff is, aki emellett arra szólította fel 
a török hatóságokat, hogy engedjék szaba-
don a Törökországban bebörtönzött Deniz 
Yücel német újságírót. Az EGSZB különféle 
érdekcsoportokat tömörítő csoportjának 
elnöke, Luca Jahier és a  REX szekció 
elnöke, Dilyana Slavova emlékeztette 
a jelenlévőket arra, hogy ahhoz, hogy Török-
ország újra demokratikus és nyitott ország 
legyen, az EU-nak folytatnia kell a török civil 
társadalommal való együttműködést.

Can Dündart, aki jelenleg Németországban 
él száműzetésben, öt év börtönbüntetésre 
ítélték, miután az újság beszámolt arról, 
hogy Törökország hírszerző szolgálata fegy-
vereket csempészett a szíriai lázadóknak. Az 
EGSZB alelnöke, Gonçalo Lobo Xavier 
felszólította Törökországot, hogy működjön 
együtt nemzetközi újságírói szervezetekkel, 
az UNESCO-val, az EBESZ-szel és az Európa 
Tanáccsal annak érdekében, hogy helyreáll-
jon a sajtószabadság az országban. (mm)�l
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A terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelemhez átfogóbb intézkedések 
kellenek
Az EGSZB támogatja 
az Európai Bizottság 
készpénzellenőrzési 
terveit, de figyelmeztet 
a végrehajtás buktatóira

Az EGSZB támogatja azt az új európai 
bizottsági javaslatot, hogy bővítsék ki az 
uniós határokon végzett készpénzellenőr-
zéseket, és adjanak nagyobb jogköröket 
a hatóságoknak ellenőrzések lefolytatá-
sához és  – illegális cselekmények gya-
nújának felmerülése esetén – akár áruk 
elkobzásához, hogy így több információt 
lehessen gyűjteni és fel lehessen deríteni 
a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos 
eseteket. Az EGSZB azonban újfent arra 
kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen 
közzé listát azokról az adóparadicsomok-
ról, amelyek az illegális pénzáramlások 
többségéért felelősek. Ennek hiányában 
ugyanis nagyon nehéz lesz a javaslat haté-
kony végrehajtása.

„Továbbra is a készpénzmozgások jelentik 
a pénzmosás és az egyéb pénzügyi bűncse-
lekmények elsődleges terepét” – jelentette ki 
Javier Doz Orrit (Munkavállalók csoportja, 
Spanyolország), „A terrorizmus finanszíro-
zása  – a  készpénzforgalom ellenőrzése” 
címmel az áprilisi plenáris ülésen elfogadott 
vélemény előadója.

Az EGSZB azt ajánlja, hogy konzultációkat 
és egy tanulmány kidolgozását követően 
az Európai Bizottság állítson össze egy ter-
vezetet az EU-n belüli készpénzforgalom 
csökkentésére. „Meg kellene vizsgálni, hogy 
megfelelő-e 10 000 euróban meghatározni 

azt a határértéket, amelytől kezdve kötele-
zően be kell jelenteni a készpénzt” – vetette 
fel Mihai Ivaşcu társelőadó (Különféle 
érdekcsoportok, Románia). A vélemény azt 
is javasolja, hogy értelmezzék tágabban 
a „készpénz” fogalmát, és vegyék bele abba 
az előre fizetett kártyákat és az olyan rendkí-
vül likvidnek számító nyersanyagokat, mint 
amilyen az arany.

Az EGSZB üdvözli, hogy büntetéseket 
vezetnek be az olyan tagállamok eseté-
ben, amelyek nem tartják be a bejelentési 
kötelezettséget. Ugyanakkor utal arra, hogy 
egységesíteni kell az ilyen büntetéseket, és 
minden tagállamra vonatkozóan egységes 
bejelentési eljárást kellene kidolgozni.

A vélemény szerint javítani kell a tagállami 
és harmadik országokbeli hatóságok közötti 
információcserén és koordináción, és arra 
kéri a tagállamokat, hogy a terrorizmusel-
hárítással kapcsolatos adatbázisaikat tegyék 
hozzáférhetővé az Europol számára. (ll)�l
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Az EGSZB kikéri az EU civil társadalmának 
véleményét az Európa jövőjéről szóló fehér 
könyvvel kapcsolatban

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
egy sor nemzeti vitát tart majd a 27 tagállamban, hogy 
megismerhesse az európai civil társadalom nézeteit 
arról az Európa jövőbeli fejlesztésére vonatkozó öt 
forgatókönyvről, amelyet az Európai Bizottság Fehér 
könyv Európa jövőjéről – a 27 tagú EU útja 2025-ig: 
gondolatok és forgatókönyvek című dokumentumá-
ban felvázolt.

A gazdasági és társadalmi élet legkülönbözőbb terü-
letein működő civil szervezetek által a nemzeti viták 

során kifejtett elgondolások, nézetek és aggodalmak ezt 
követően beépülnek majd abba az EGSZB-véleménybe, 
amelyet intézményünk az Európai Bizottság felkérése 
alapján jelenleg dolgoz ki. A véleményt az EGSZB júliusi 
plenáris ülésén fogadják el.

A május folyamán zajló viták annak az Európa előtt álló 
lehetőségekről jelenleg folyamatban lévő, széles körű 
eszmecserének a részét képezik, amelyet az európai 
uniós intézmények kezdeményeztek Európa-szerte, 
a polgárok, a hatóságok és a különböző szervezetek 
bevonásával. Ahogy javaslatában az Európai Bizottság 
is kiemelte, az EGSZB-re mint az uniós szervezett civil 
társadalom képviselőjére fontos szerep hárul ebben 
a folyamatban.

A fehér könyv ötféle forgatókönyvben vázolja fel Európa 
2025-ig tartó lehetséges fejlődési irányait a különböző 
területeken, például az egységes piac és a kereskede-
lem, a migráció és a biztonság vagy a gazdasági és 
monetáris unió területén. (ll)� l
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Az EGSZB konzultatív fórum létrehozását 
javasolja, hogy több nő dolgozzon 
a közlekedésben

Az Európai Bizottság által 
támogatott kezdeményezést 
novemberben útjára indítják

A közlekedésben dolgozók közül csak minden ötödik 
nő. A munkahelyek 78%-át férfiak töltik be, így ez az 
ágazat egyike azoknak, amelyekre a leginkább jellemző 
a nemek közötti egyenlőtlenség. Az EGSZB szerint sür-
gősen több nőt kell vonzani erre a területre, aminek 
megoldására egy „Platform a változásért” nevű szerve-
ződés létrehozását javasolja.

Áprilisi plenáris ülésén az EGSZB elfogadta „A nők és 
a közlekedés – Platform a változásért” című véle-
ményt, amely körvonalazza ezt az új konzultatív fórumot 
és ajánlásokat tesz az Európai Bizottságnak a létrehozás 
mikéntje kapcsán.

„A közlekedési ágazatot férfiak alakítják, férfiaknak”  – 
jelentette ki az EGSZB előadója, Madi Sharma (Munka-
adók csoportja, Egyesült Királyság). „Korunkban azonban 

nemcsak a nemi egyenlőség okán, hanem gazdasági és tár-
sadalmi kényszerből is növelni kell a közlekedésben dolgozó 
nők számát. Az ágazatnak égető szüksége van kompetens, 
elkötelezett munkavállalókra, akik érzik, hogy megbecsü-
lésben és védelemben van részük, aminek köszönhetően 
előmozdíthatják a növekedést és az innovációt.”

A platformmal az EGSZB azt igyekszik majd elérni, hogy 
az összes érdekelt fél részt vállaljon abban a folyamat-
ban, amelynek célja, hogy megváltozzon az ágazat 
munkakörnyezete és több lehetőség nyíljon a nők szá-
mára. A platformnak a fellépéseket kell a középpontba 
helyeznie és célzott intézkedéseket kell alkalmaznia, 
amit egy weboldal létrehozása segíthet. Az EGSZB 
szerint a hitelesség és a siker garantálásához lényeges 
eszköz lesz a nyomon követés, az értékelés és a legjobb 
gyakorlatok megosztása.

Az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans és 
Violeta Bulc közlekedésért felelős európai biztos támo-
gatta a kezdeményezést, amelynek elindítására 2017 
novemberében kerül sor. (mq)� l

Az EGSZB szerint a jelenlegi helyzetben szükség van előzetes utazási engedélyre 
a vízummentességet élvező harmadik országok esetében

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rend-
szer (ETIAS) létrehozására irányuló európai bizottsági 
terv, melynek célja a schengeni térségbe vízummente-
sen utazó látogatók biztonsági ellenőrzéseinek megerő-
sítése, a jelenlegi biztonsági helyzetben elkerülhetetlen 
lépés – hangzott el az EGSZB legutóbbi plenáris ülésén.

Az ETIAS-ról szóló véleményében az EGSZB hangsú-
lyozta, hogy a  rendszer révén gyűjtött információk 
hatékonyabbá teszik majd a schengeni határok keze-
lését, arra kérte azonban az Európai Bizottságot, hogy 
foglalkozzon a schengeni térségen kívüli EU-tagorszá-
gok kérdésével is.

„A rendszer lehetővé teszi majd a potenciális biztonsági 
vagy az irreguláris migrációval kapcsolatos kockázatok 
előzetes ellenőrzését annak érdekében, hogy az uniós 
polgárokat megvédjük az Unió területére rossz szán-
dékkal belépőktől” – mondta az előadó, Jan Simons 
(Munkaadók csoportja, Hollandia). Bár nem mindenki 
fogadja örömmel, az ETIAS olyan előnyöket is eredmé-
nyez az utazók számára, mint a rövidebb várakozási idő 
a schengeni határoknál. Az EGSZB azonban úgy véli, 

hogy a rendszert lépésenként, az érintett országokkal 
nyílt kommunikációt folytatva kell megvalósítani.

Az ETIAS mintegy 60 olyan nem uniós ország állampol-
gáraira vonatkozik majd, akik jelenleg vízummentesen 
léphetnek be a schengeni övezetbe. A rendszer kere-
tében, amely 2020-ban indul el, az utazóknak online 
kérelmet kell majd benyújtaniuk az utazási engedély 
megszerzésére, amely „a vízumrendszernél egyszerűbb” 
módon fog működni. A platform ezután automatikus 
ellenőrzéseket végez olyan uniós információs rendsze-
reket felhasználva, mint az Interpol, az Europol, a SIS és 
a határregisztrációs rendszer, és még aznap elfogadja 
vagy elutasítja a kérelmet. A végleges döntést azonban 
így is a nemzeti határőrök hozzák meg.

Az EGSZB üdvözölte a javaslatot, hangsúlyozta azon-
ban, hogy az ETIAS-nak teljes mértékben tiszteletben 
kell tartania az alapvető jogokat és a személyes adatok 
védelmét, és az adatokhoz való hozzáférést kizárólag 
a bűncselekmények, terrorizmus, illegális bevándorlás 
és egyéb fenyegetések ügyében nyomozó hatóságok 
számára szabad lehetővé tenni. (ll)� l

Hogyan erősíthető az Európai Bizottság 
tiszta energiára vonatkozó javaslata?

Az európai energetikai átmenet felgyorsítására irá-
nyuló politikák realisztikusabb tervezést, jobb fogyasztói 
konzultációt és világosabb szabályokat tesznek szüksé-
gessé a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok 
érvényesítéséhez. Az EGSZB áprilisi plenáris ülésén öt 
véleményt fogadott el az Európai Bizottság „Tiszta ener-
gia minden európai polgár számára” címmel közzétett 
csomagjáról – egy 1000 oldalas javaslatcsomagról, mely 
Maroš Šefčovič energiaunióért felelős biztos megfo-
galmazása szerint „forradalmasítani” fogja az ágazatot.

Az EGSZB – jóllehet messzemenően támogatja a cso-
magot, különösen az energiafogyasztók mint önellátó 
termelők és az új piaci szereplők (például a helyi energi-
aközösségek) szerepének megerősítésére irányuló erőfe-
szítéseket – komoly akadályoktól tart, elsősorban azért, 
mert az Európai Bizottság felügyelni szándékozik az egyes 
országok nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervét.

„Az EGSZB-nek komoly kétségei vannak afelől, hogy az 
irányítási folyamat alkalmas lesz-e konkrét eredmények 
megvalósítására” – fogalmaz a csomagról kidolgozott 
általános vélemény (TEN/624). „A rendszer túlságosan 
nagy jelentőséget tulajdonít a konzultációknak és a köl-
csönös nyomásgyakorlásnak  – ahelyett, hogy világos 
szabályokat alkalmazna.” Az EGSZB további pontosítást 
sürget azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság 
miként követelheti meg a tagállamoktól „a szükséges 

intézkedések” meghozatalát abban az esetben, ha hiá-
nyosságokat észlel a vállalt szinteket vagy a végrehajtást 
illetően.

Az Európai Bizottság közleménye az energiahatékony-
ságot helyezi az első helyre, kiemelve, hogy az milyen 
előnyökkel jár az energiaszegénység kezelésében. Az 
EGSZB előadója, Ulrich Samm (Munkaadók csoportja, 
Németország) szintén hangsúlyozta az energiahaté-
konyság alapvetően fontos szerepét, ugyanakkor hoz-
zátette, hogy „nem feltétlenül ez az első fegyver, amelyet 
az energiaszegénység elleni küzdelemhez választanánk”.

Az EGSZB örömmel üdvözölte az energiaszegénység-
gel foglalkozó megfigyelőközpont létrehozására vonat-
kozó tervet, és megjegyezte, hogy ez a kezdeményezés 
Pierre Jean Coulon 2013-as javaslatát tükrözi, aki 
jelenleg az EGSZB energiaügyekkel foglalkozó (TEN) 
szekciójának elnöke.

Georges Dassis EGSZB-elnök óva int attól, hogy 
a  tiszta energiára való átállás „a lakosság bizonyos 
csoportjai, különösen a  hátrányos helyzetűek kárára” 
történjen.

Maroš Šefčovič kijelentette, hogy mindenképpen ki 
kell állni a javaslatok mellett, mivel a világ most az EU-tól 
várja, hogy mutassa az előrevezető utat. (dm)� l
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Az adózással kapcsolatos 
hatályos uniós szabályozás nincs 
felkészülve a digitális gazdaságra

Az európai adózási szabályokat hozzá kell igazítani 
a valósághoz, hogy sikeresebb jövőt biztosítsunk Európa 
polgárai számára. Ez a digitális gazdaság adóztatásáról 
május 5-én megrendezett EGSZB-vita fő üzenete.

„A digitális gazdaság már nem csupán egy része a gazda-
ságnak, hanem egyre inkább magává a tényleges gazda-
sággá válik” – jelentette ki a meghívott főelőadó, Rita 
de la Feria, a University of Leeds adójogi professzora, 
neves adószakértő. „A gazdaság digitalizálása és a globa-
lizáció nem visszafordítható folyamatok. Vagy továbbra is 
beleerőltetjük a valóságot a meglévő jogi keretbe és toldoz-
zuk-foldozzuk a rendelkezéseket, vagy pedig megpróbál-
juk átfogóan kiigazítani szabályainkat és törvényeinket, 
különös tekintettel a csalás területére – és ezzel jólétet 
biztosítani a polgáraink számára” – tette hozzá.

Joost van Iersel, az EGSZB gazdasági és monetáris 
unióval foglalkozó (ECO) szekciójának elnöke arra kérte 
a részt vevő adószakértőket és közgazdászokat, hogy 
tárják fel a megosztáson alapuló gazdaságban alkalma-
zott új üzleti, munkavállalási és fogyasztási modellek 
megfelelő adóztatásának lehetőségeit. Emlékeztetett 

arra, hogy az EGSZB számára rendkívül fontosak a digi-
tális gazdaság megfelelő adóztatására vonatkozó javas-
latok. A méltányos adóztatással kapcsolatos átfogóbb 
munkája keretében az EGSZB véleményt dolgoz ki 
a megosztáson alapuló gazdaság adóztatásáról.

„Fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi adózási sza-
bályok megfojtják a megosztáson alapuló gazdaságot – 
amely pedig valójában jó hatással van a termelékenység 
növelésére. Ezek a szabályok emellett különösen prob-
lematikusak a kisvállalkozások számára is” – állította 
Krister Andersson EGSZB-tag (Munkaadók csoportja, 
Svédország). „Adózási szabályainkat ennek megfelelően 
ki kell igazítanunk, hogy szembe tudjunk nézni a kihí-
vásokkal, és élni tudjunk az összes potenciális lehető-
séggel” – tette hozzá.

„Európában egy egységesebb adórendszerre van szüksé-
günk. Gazdaságunk nem a területünkhöz kötődik, ezért egy 
egységes európai megközelítéssel kell kezelnünk” – jelen-
tette ki Giuseppe Guerini (Különféle érdekcsoportok, 
Olaszország), a megosztáson alapuló gazdaság adózta-
tásáról szóló EGSZB-vélemény előadója. (mm)� l

Az EGSZB a kutatási és innovációs 
költségvetés növelésére ösztönzi 
az Európai Bizottságot

A Horizont 2020 félidei felülvizsgálatához kapcso-
lódó, az Európai Bizottság által az érdekelt felekkel szer-
vezett konzultáció eredményeit első alkalommal tették 
közzé április 28-án, az EGSZB és az Európai Bizottság (DG 
RTD) közös rendezvényén.

A rendezvény lehetőséget adott arra is, hogy ezeket az 
eredményeket összehasonlítsák az EGSZB friss tájékoz-
tató jelentésének (előadó: Gonçalo Lobo Xavier, az 
EGSZB alelnöke), valamint az Ulrich Samm (Munka-
adók csoportja, Németország) által kidolgozott vélemé-
nyének következtetéseivel.

Gonçalo Lobo Xavier kijelentette: „Üdvözöljük az Euró-
pai Bizottság kezdeményezését, mivel ez a program igen 
fontos a mi jövőnk és a következő generációk jövője szem-
pontjából, az EGSZB pedig rendkívül elkötelezetten vesz 
részt az értékelési folyamatban.”

A konferencia résztvevői arra a következtetésre jutottak, 
hogy a Horizont 2020 sikeres innovációs program, mely 
egyesíti a kiválóságot, a közös kutatási infrastruktúrát, 
a határokon átnyúló együttműködést, valamint a tudo-
mányos körök, az ipar, a kkv-k és a kutatási szervezetek 
közötti szinergiákat. A válaszolók 89%-ának egybe-
hangzó véleménye szerint kulcsfontosságú azonban, 
hogy uniós szinten növeljék a K+I finanszírozását szol-
gáló költségvetést, és a kiválósági normákat fenntartva 
szélesítsék a részvételt.

A finanszírozás kérdését illetően Ulrich Samm hangsú-
lyozta: „Úgy látjuk, a legnagyobb problémát az Európán 
belüli óriási különbségek jelentik. A Horizont 2020 prog-
ramban való sikeres részvétel aránya nagyon különböző, 
és egyértelműen látható a nemzeti finanszírozással való 
korreláció. Azok a tagállamok, amelyekben nagyobb ará-
nyú volt a nemzeti finanszírozás, nagyobb sikereket értek 
el, a kevesebb nemzeti finanszírozásban részesülők pedig 
kevésbé voltak sikeresek.” (mr)� l

Az EGSZB elnökének nyilatkozata az Európa-nap 
alkalmából

Az Európai Unió alapjait hatvanhét évvel ezelőtt, 
1950. május 9-én fektették le, amikor a francia kül-
ügyminiszter, Robert Schuman megnyitotta az utat az 
európai integráció felé azzal, hogy javaslatot tett egy 
Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozására. 
Az ESZAK csak a kezdet volt, néhány évvel később az 
1957-es Római Szerződés aláírása jelezte előre az EU 
megszületését. Ma előttünk a lehetőség, hogy megün-
nepeljük az EU által elért eredményeket, illetve mérle-
get vonjunk, ugyanakkor szemügyre vegyük a jövőről 
alkotott képünket, valamint az Európa népei előtt álló 
nagyon is valóságos problémákat.

Az igazság az, hogy az EU sikertörténetei csak ritkán 
kerülnek említésre, és az elért eredmények majdhogy-
nem feledésbe merülnek. Ha azonban a múltba tekin-
tünk, akkor csak büszkék lehetünk mindarra, amit az 
EU-nak sikerült elérnie. A béke, a szabad élet esélye, 
az emberek és az áruk szabad mozgása és az 50 éves 
gazdasági és társadalmi fejlődés csak néhány előny, 
amelyet élveztünk és élvezünk ma is. Kötelességünk 
emlékeztetni a világot arra, hogy ezek az előnyök nem 
csak az égből pottyantak, és hogy az Európai Uniónak 

kell köszönetet mondanunk mindezért. Ráadásul sem-
mit sem lehet magától értetődőnek tekinteni, még 
a békét sem.

Mindennek ellenére el kell ismernünk, hogy 2009 óta 
az EU néhány alapvető értéke, köztük a szolidaritás 
is, eltűnőben van. Ebben az esetben is az elmúlt évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy aggasztó mértékben 
nőttek az idegengyűlölő, rasszista és fasiszta meg-
nyilatkozások, a nacionalista és a populista pártok 
folyamatosan egyre nagyobb teret nyertek, és egyre 
szélesebb közönséget vonzanak magukhoz. Az EU-nak 
azonban, ha meg akar birkózni az Európa-ellenes han-
gulat gyors térnyerésével, határozott döntéseket kell 
hoznia, hogy kimozduljon a holtpontról és a válságok 
spiráljából. Csak akkor tudjuk visszaszerezni az emberek 
bizalmát, ha a politikai döntéshozók és a tagállamok 
vezetői egyértelmű és érdemi lépéseket tesznek annak 
bizonyítására, hogy az EU közel áll Európa polgáraihoz. 
Szégyenletes, hogy 2017-ben Európában emberek hal-
nak éhen és a szegények még szegényebbé válnak. 
Mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy szükség van 
a szociális piacgazdaságra, mely intézkedéseket foglal 

magában a javak újraelosz-
tására és gazdasági model-
lünk szociális dimenziójának 
megerősítésére.

Mindezekből kiindulva az 
EGSZB már régóta konkrét 
javaslatokkal állt elő, többek 
közt a tagállamok közös adós-
ságvállalásával és az uniós 
polgárok számára biztosí-
tott minimáljövedelemmel 
kapcsolatban. Ezenkívül az 
Európai Bizottság felkérésére 
az EGSZB-nek lehetősége 
nyílik arra, hogy egy néhány 
hónapon belül elfogadandó vélemény keretében javas-
latokat dolgozzon ki és terjesszen elő Európa jövőjéről, 
mégpedig a szociális partnerekkel minden tagállamban 
lefolytatott ugyanazon konzultációs modell alapján, 
mint amelyet a szociális jogok európai pilléréről, vala-
mint a migrációs válság kezeléséről szóló véleményekre 
vonatkozóan már sikeresen alkalmaztunk.

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy sürgősen politi-
kai döntéseket kell hozni, ha azt akarjuk, hogy Európa 
egységes, demokratikus, szolidáris, békés, virágzó és 
polgárközeli legyen.

Georges Dassis
az EGSZB elnöke
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Ipari és energetikai átállás: mérsékelni kell a szén fokozatos 
kivezetésének következményeit

Április 7-én az EGSZB Ipari Szerkezetváltás Konzulta-
tív Bizottsága (CCMI) magas szintű vitát rendezett Ipari 
és energetikai átmenet – az ipari, gazdasági és társadalmi 
következmények címmel, amelyen a különböző szénter-
melő tagállamok energiaszakértői, az ipar és a szakszer-
vezetek képviselői és EGSZB-tagok vettek részt.

A vita során felszínre kerültek azok a kihívások, ame-
lyekkel a szénbányászattal foglalkozó régiók és államok 
szembesülnek a szénbányák bezárásakor. Az energetikai 
átállásnak jelentős hatása lehet ugyanis azokon a terü-
leteken, ahol a szén az egyike a kevés hazai energiafor-
rásnak, és ahol a szénbányászat jelentős szerepet játszik 
a foglalkoztatásban.

A résztvevők ugyanakkor egyetértettek abban, hogy 
sürgősen meg kell oldani a szén fokozatos és struk-
turált kivezetését Európában – egyrészt a környezet 
és az egészség védelme érdekében, másrészt pedig 
hogy megfelelhessünk a 2050-re elfogadott, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos céloknak. Pierre 
Jean Coulon, az EGSZB energiaügyekkel foglalkozó 
(TEN) szekciójának elnöke hangsúlyozta, hogy ez a folya-
mat olyan intelligens, hosszú távú stratégiákat igényel, 
melyek egyensúlyra törekednek a gazdasági, környezeti 
és szociális hatások között. Janusz Pietkiewicz EGSZB-
tag (Munkaadók csoportja, Lengyelország) hozzátette, 
hogy emellett a fogyasztókat aktív résztvevőkké (terme-
lő-fogyasztókká) kell tenni.

A résztvevők kiemelték, hogy a megújuló energiákra 
való átállás is része lehet a megoldásnak. A sikeres átme-
net kulcsa regionális beruházási modellek kidolgozása, 
valamint – a nyilvánosság megnyerésére – a helyi népes-
ség bevonása a folyamatokba.

Dumitru Fornea EGSZB-tag (Munkavállalók csoportja, 
Románia) dióhéjban így fogalmazott: „Nem a múltba 
tekintünk. Nem a szenet akarjuk megmenteni, hanem 
gazdaságunkat és a munkahelyeket az emberek számára. 
Ehhez pedig időre, az összes érintett támogatására, illetve 
arra van szükség, hogy kommunikáljunk minden érintet-
tel.” (sma)� l

Rita de la Feria professzor a digitális gazdaság adóztatásáról tartott vitán
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„Amikor szolidaritást 
gyakorolunk, 
nyomot hagyhatunk 
a történelemben” – 
jelentette ki Georges Dassis 
az Európai Szolidaritási 
Fórumon

Április 12-én Georges Dassis, az EGSZB 
elnöke az Európai Bizottság elnökével, 
Jean-Claude Junckerrel és az Európai 
Parlament elnökével, Antonio Tajanival 
együtt részt vett az Európai Szolidaritási 
Testület konzultatív fórumának záróülésén.

„Amikor szolidaritást gyakorolunk, sikereket 
érünk el, néha olyan jelentőseket, hogy azok 
nyomot hagyhatnak a  történelemben”  – 
jelentette ki Georges Dassis.

Az EGSZB elnöke üdvözölte az Európai 
Szolidaritási Testület kezdeményezését, és 
kiemelte, hogy „az EGSZB kérte, hogy európai 
keretben tegyenek olyan lépéseket, amelyek 
közvetlenül a polgárok mindennapi életére 

irányulnak, és szociális jellegűek. Ezt a csatát 
nem beszédekkel, hanem cselekvéssel lehet 
megnyerni  – olyan lépésekkel, amelyekről 
a lakosság is tud.”

„Nincs nemesebb dolog annál, mint segíteni 
valakinek” – mondta Antonio Tajani, aki 
arról is beszélt, hogy a természeti katasztró-
fák után szolidaritásra van szükség.

„Még mindig mi vagyunk a  világ leggaz-
dagabb része, ezért meg kell tanulnunk 
megosztani azt, amink van”  – vélekedett 
Jean-Claude Juncker.

A 2016 szeptemberében elindított kezdemé-
nyezés célja, hogy lehetőséget adjon 18–30 
éves fiatalok számára, hogy bekapcsolódja-
nak különféle olyan projektekbe, amelyek 
a  hátrányos helyzetűek segítését szolgál-
ják. Az EGSZB továbbra is odaítéli majd az 
általa alapított civil társadalmi díjat, ezzel 
is támogatva a fiatal polgárokat, és minden 
évben megszervezi a fiataloknak szóló Your 
Europe, Your Say („A Te Európád, a Te sza-
vad”) rendezvényét, emellett május 18-án 
az Erasmus+ elindulásának 30. évfordulója 
alkalmából konferenciát is rendezett. (ks)�l

RÖVID HÍREKA szociális jogok európai pillérére 
irányuló javaslatot kritikusan 
fogadták a munkaadói szervezetek
Az EGSZB „Munkaadók” 
csoportja

A szociális jogok európai pillérére irá-
nyuló javaslatot kritikusan fogadta az 
UEAPME, az EUROCHAMBRES és a  CEEP 
főtitkársága. Véronique Willems, Arnaldo 
Abruzzini és Valeria Ronzitti részt vett 
a  Munkaadók csoportjának ülésén, 
ahol megvitatták szervezeteik jelenlegi 
prioritásait.

„A munka és a  magánélet közötti egyen-
súlyra vonatkozó eddigi javaslatok jelentős 
hatással lesznek a kkv-kra, és további költség-
terheket fognak jelenteni” – mondta Véro-
nique Willems, az UEAPME főtitkára. Az 
UEAPME véleménye szerint további jogok 
biztosítása helyett a létező szabályok jobb 

végrehajtására és betartatására kellene 
helyezni a hangsúlyt.

„Nagy aggodalommal tölt el bennünket az 
európai politika jelenlegi iránya” – jelentette 
ki Arnaldo Abruzzini, az EUROCHAMB-
RES főtitkára a szociális jogok európai pill-
éréről szólva. Véleménye szerint az Európai 
Unióban megjelent egy olyan tendencia, 
amely a szociális szempont maximális kiak-
názására törekszik, mivel a politikusok így 
kívánnak gátat vetni a  populizmusnak. 
Kiemelte, hogy a  szociálpolitikák csak 
növekedés és munkahelyteremtés révén 
lehetnek fenntarthatóak. A munkahelyeket 
nem a szociálpolitikák, hanem a vállalkozók 
hozzák létre, akiknek ehhez stabil, növe-
kedést serkentő üzleti környezetre van 
szükségük.

Valeria Ronzitti, a CEEP főtitkára szerint 
az alapos és reális értékeléshez az Európai 
Bizottság javaslatainak mélyreható elem-
zése szükséges. Véleménye szerint a közelgő 
göteborgi szociális csúcstalálkozó kiváló 
alkalmat nyújt majd a munkaadóknak, hogy 
kiemeljék, mennyire fontos a növekedés 
és a munkahelyteremtés a szociális pillér 
átfogó koncepciója szempontjából. (lj)� l

A munkavállalók kézzelfogható változásokat akarnak: 
olyan szociális Európát, amely az emberekért van
Az EGSZB „Munkavállalók” 
csoportja

2017. április 26-án az Európai Bizottság 
közzétette „szociális csomagját”, amely 17 
különböző dokumentumból áll. Ezek között 
vannak javaslatok a szociális jogok európai 
pillérére vonatkozóan. Ez a  Juncker-féle 
Bizottság első válasza a  szakszervezeti 
mozgalmak követeléseire.

Minél előbb csinálni kell valamit a társadalmi 
deficit problémájával: orvosolni kell a szociál- 
és gazdaságpolitika egyensúlyzavarát, és 
helyre kell hozni azokat a károkat, melyeket 
a sokéves megszorítások miatt szenvedett 
el az európai társadalom. A munkavállalók 
olyan szociális Európát szorgalmaznak, 
amely az emberekért van, és konkrét, érvé-
nyesíthető jogokat biztosít számukra.

A Munkavállalók csoportja részletesen 
áttekinti majd a jogalkotási és nem jog-
alkotási kezdeményezésekből álló euró-
pai bizottsági javaslatcsomagot, hogy 

kiderüljön, mennyire felelnek meg ezek 
az intézkedések a civil társadalmi elvárá-
soknak, illetve azoknak a céloknak, ame-
lyeket a szociális jogok európai pillérével 
kapcsolatos EGSZB-s álláspontban fogal-
maztunk meg.

Ennek kapcsán ismét hangsúlyoznunk kell, 
hogy az európai munkavállalók nagyon 
büszkék azokra az európai szociális vívmá-
nyokra, melyek létrehozásában mi is részt 
vettünk, illetve az idevonatkozó érvénye-
síthető szociális jogokra.

Nem állunk egyetlen olyan törekvés mögé 
sem, amely úgy próbálja meg gyengíteni 
ezeket a szociális vívmányokat, hogy puszta 
elvekké és referenciaértékké próbálja deg-
radálni azokat.

Az EU-nak olyan pozitív tervvel kell kiállnia 
a  munkavállalók elé, amely a  21. század 
és a Munka 4.0. kihívásaival is foglalkozik. 
A Munkavállalók csoportja olyan intézkedé-
seket sürget, amelyek társadalmi haladást 
eredményeznek. Ennek része: a mindenki 
számára tisztességes munkafeltételek 
garantálása, egy keretirányelv a  mini-
mumjövedelemről, szociális biztonság és 
védelem mindenkinek, a  szakszervezeti 
és a kollektív tárgyalásokhoz fűződő jogok 
tiszteletben tartása és a minimálbérrel kap-
csolatos közös uniós megközelítés.

Ha az EU kudarcot vall ebben, akkor az mind-
annyiunk számára komoly következmé-
nyekkel jár: erősödni fog a nacionalizmus, 
a protekcionizmus és az idegengyűlölet, 
melyek együtt végül akár az EU szétesésé-
hez is vezethetnek. (mg)� l

Luca Jahier a Szlovák Tudományos 
Akadémia Európa jövőjéről tartott 
konferenciáján
Az EGSZB „Különféle 
érdekcsoportok” csoportja

2017. április 18-án a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia Gazdaságkutató Intézete, 
valamint a  Szlovák Nemzetközi Klub és 
a Szlovák Gazdasági Klub Pozsonyban nem-
zetközi konferenciát szervezett A Római Szer-
ződés 60. évfordulója: Európa jövője címmel.

Luca Jahier, az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottságon belül működő Egyéb 
érdekcsoportok elnevezésű csoport elnöke 
is részt vett a konferencián, és beszélt a civil 
társadalom Európa jövőjével kapcsolatos 

szerepéről. Szót ejtett a legfrissebb euró-
pai történésekről, például a közelgő fran-
cia választásokról és a brexitről, illetve arról, 
hogy a politikai és gazdasági bizonytalanság 
és a geopolitikai nyomás miatt kialakult új 
helyzetben milyen szerepe lesz a jövőben 
a civil társadalomnak.

A megbeszéléseken az EGSZB képviselői is 
számba vették az európai gazdaság hely-
zetét és azt, hogy milyen főbb kihívások 
állnak a jövőbeli európai gazdasági fejlő-
dés előtt. A globális pénzügyi válság eddig 
sosem látott, sokrétű következményei és 
a súlyos globális recesszió (különösen az 
adósságválság és annak a reálgazdaságra és 

a foglalkoztatásra továbbgyűrűző hatásai) 
miatt átfogó gazdasági reformcsomagra van 
szükség az EU-n és az euróövezeten belül 
is. A konferencián be is mutattak egy ilyen 
csomagot.

A rendezvényen a résztvevők arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az Európai Unió 
belső és külső problémáinak és az előttünk 
álló veszélyeknek a megoldásához a tagál-
lamoknak össze kell fogniuk. (cl)� l

Nyílt nap – 2017. május 6.

Május 6-án, szombaton a többi uniós intézmény mellett az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság (EGSZB) is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Az EGSZB tag-
jai és tisztviselői több mint 2700 látogatót fogadtak, akik kíváncsiak voltak arra, hogy 
a bizottság hogyan működik és mivel foglalkozik.

A 2017. évi nyílt nap témája a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója volt. A ven-
dégek vezetett túrák, információs standok, interaktív tevékenységek és koncertek széles 
kínálatából válogathattak. A legkisebbek számára játékos foglalkozásokat is tartottak.

A rendezvény, mely 
egyedülálló alkalmat 
kínált arra, hogy szóra-
koztató és családbarát 
környezetben felfedez-
zük Európa sokszínűsé-
gét, nagy sikert aratott. 
A nyílt napról bővebben 
weboldalunkon (http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/) olvashat. 
(nb)� l

Valeria Ronzitti (CEEP) és  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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