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Vezércikk
Jobb egyensúly mellett az EU is jobb lesz
Tisztelt Olvasó!
Számos európai ország ünnepelte az utóbbi években, vagy fogja ünnepelni a
közeljövőben a nők választójogának 100 éves évfordulóját. Hosszú, nehéz, esetenként
véres csaták árán érték el ezt a célt az előttünk élő nők generációi. Hogyan is
ünnepelhetnénk jobban ezt a társadalmaink számára történelmi pillanatot, mint hogy
együtt gyakoroljuk ezt a jogot?
Az európai választások jó alkalmat kínálnak majd erre. Az EGSZB elkötelezett amellett,
hogy támogatja az Európai Parlamentet az erős polgári részvétel ösztönzésében a
következő európai választásokon. Ennek szellemében, a 2019. évi nemzetközi nőnap
előestéjén ezt az oldalt annak szeretném szentelni, hogy hangsúlyozzam, mennyire
fontos az európai nők tömeges részvétele ezeken a választásokon.
Az EU számos olyan jogszabályt és intézkedést kezdeményezett, melyek hozzájárultak a nők jogainak megerősítéséhez, a velük
szembeni hátrányos megkülönböztetés és erőszak elleni küzdelemhez, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdításához –
ezeket az intézkedéseket az EGSZB mind támogatta. Emellett az EU ezen jogszabályok elismerését az EU-hoz csatlakozni kívánó
országok belépésének egyik kulcskritériumává tette. A brexitről szóló viták során az Egyesült Királyságban kifejezett, ezen jogok
gyengülésével kapcsolatos aggodalmak az EU védelmező szerepéről tanúskodnak ezen a területen.
Azonban a valóságban, tagállamaink nagy részében még sok tennivaló akad, hogy a jog által biztosított egyenlőség valósággá
váljon. Ahhoz, hogy megszűnjön a kiáltó és még mindig fennálló különbség a bérek között (átlagban 16% volt az EU-ban 2016ban), mely minden elméleti szabálynak ellentmond, hogy valódi esélyegyenlőség legyen, hogy mindenütt Európában
megelőzzük és megszüntessük a nők ellen irányuló erőszakot, nem elegendő, hogy az EU „tegyen a nőkért”, a nőknek is
„tenniük kell valamit az EU-ban”.
A férfiak és a nők közötti aránytalanság nem korlátozódik az igazgatótanácsokra és az úgynevezett TTMM-ágazatokra
(természettudomány, technológia, műszaki tudományok és matematika), amelyekben a nők aránya gyakorlatilag több mint egy
évtizede nem változott. Jelen van az intézményekben is, az EU-t is beleértve. Bár az Európai Parlament képviselőinek 37,4%-a
nő, más a helyzet az Európai Bizottságban (a 28 biztosból 9 nő) vagy az Európai Bíróságnál (a 28 bíróból 5 nő). A Tanácsról ne is
beszéljünk, melynek összetétele közvetlenül a tagállamokon múlik. Még az EGSZB-nél is, a két női alelnök ellenére, a tagok
mindössze 27,6%-a nő.
A nőknek ezért aktívan részt kell venniük a választási kampányban – úgy választóként, mint jelöltként –, hogy jelentős
képviseletet biztosítsanak maguknak az Unió intézményeiben, és hozzájáruljanak egy kiegyensúlyozottabb Európa
létrehozásához. Röviden megfogalmazva a 2019. évi nemzetközi nőnap egyik nagy témáját: Jobb egyensúly mellett az EU is
jobb lesz.
Isabel Caño
kommunikációért felelős alelnök

Rendezvények, időpontok
2019. március 6–7., Brüsszel

A körforgásos gazdaságban érdekelt szereplők 2019. évi konferenciája: Sikertörténetek és
új kihívások
2019. március 15., Brüsszel
A Fogyasztók Európai Napja 2019
2019. március 20–21., Brüsszel
Az EGSZB plenáris ülése
2019. március 21–22., Brüsszel
#YEYSturns10: Szavazz a jövőre!

Röviden
„A civil társadalom és a rEUnaissance”. Milyen Európát szeretnénk látni az
európai parlamenti választások után?
Az EGSZB elnöke, Luca Jahier február 21-ére rendezvényt hirdetett meg „A civil
társadalom és a rEUnaissance” címmel. Az ennek keretében tartandó viták szót adnak a
szervezett civil társadalomnak, és lehetőséget biztosítanak az uniós intézmények számára
arra, hogy kifejezésre juttassák elvárásaikat és kívánságaikat, illetve megosszák azt, hogy
milyennek szeretnék látni Európát az európai választásokat követő időszakban.
Az EGSZB tagjainak részvételével megtartandó találkozó alkalmat biztosít arra is, hogy
közösen gondolkodjunk el Európa jövőjéről. Megerősítette a rendezvényen való részvételét
két fiatal aktivista is: a svéd Greta Thungerg, aki az „Iskolai sztrájk az éghajlatért”
mottóval folytatott környezetvédő tevékenységéről ismert, illetve a brit Madeleina Kay,
más néven EU Supergirl, a brexit elszánt ellenzője.
A viták két részletben folynak majd: délelőtt (9-től 12:30-ig) uniós intézmények elnökei – Jean-Claude Juncker (Európai Bizottság),
Antonio Tajani (Európai Parlament) és Karl-Heinz Lambertz (Régiók Bizottsága) – cserélnek eszmét a meghívottakkal. Olyan
európai szervezetek és mozgalmak vezetői részvételével tartanak vitát, mint a Business Europe, az Európai Szakszervezetek
Szövetsége (CES/ETUC), az Europa Nostra és a CIVICO. Görögország, Olaszország, Bulgária és Málta gazdasági és szociális
tanácsainak elnökei is elmondják meglátásaikat Európa jövőjét illetően.
A délutáni ülést hét workshop alkotja majd, amelyeket többek között a vállalkozások számára megfelelő környezet, a fenntartható
fejlesztés, az oktatás, az alapvető jogok és az európai értékek, a munkaerőpiac jövője, a kultúra és a béke kérdéseinek szentelnek. A
workshopok következtetéseit alapul használják majd az EGSZB által a jövő Európája témájában közvetlenül az európai választásokat
megelőzően elkészítendő véleményekhez.
A rendezvény külön honlapot kapott, a közösségi médiában pedig az #EUcivilsociety címkével hivatkozhatunk rá.
2019. február 21., 9:00 – 12:30, Charlemagne épület, rue de la Loi 170
14:30 – 18:00, EGSZB-székház, Jacques Delors épület, rue Belliard 99 (ehp)

A Your Europe, Your Say! rendezvény előkészületeinek keretében a diákok
Európa-szerte fogadják az EGSZB tagjait
Európai választások 2019
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai február folyamán ellátogatnak
harminchárom iskolába, hogy felkészítsék a diákokat a Your Europe Your Say!
rendezvényre, az idén immár tizedik alkalommal megrendezésre kerülő brüsszeli
ifjúsági plenáris ülésre, melynek jelmondata: „10 éves a YEYS: Szavazz a jövőre!”
(#YEYSturns10: Vote for the future!)
A 16–18 éves tanulók március 21–22-én Brüsszelben lesznek, hogy megvitassák a
közelgő európai választásokkal kapcsolatos nézeteiket, reményeiket és elvárásaikat az idén
tizedszer megrendezett plenáris ülésen (#YEYSturns10). A résztvevők szavazni fognak
három olyan javaslatról, amelyeket az Európai Parlament felhasznál majd az európai választásokkal kapcsolatos választási kampánya
során.
Mindemellett a YEYS végleges jelentését az Európai Parlament az európai fiatalok nyilatkozatának tekinti arról, hogy milyen
Európában szeretnének élni.
A kezdeményezésben részt vevő 33 iskolát elektronikus sorsolás útján választották ki a rekordnak számító 1038 jelentkező közül. A 28

uniós tagállam és öt tagjelölt ország (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország)
képviseletében egy-egy iskola küldhet diákokat Brüsszelbe.
A rendezvény elnevezése: Your Europe, Your Say! (A te Európád, a te szavad!, YEYS), házigazdája pedig az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság, a civil társadalom európai szintű szócsöve. Ez az EGSZB legfontosabb fiataloknak szóló programja.
További részletek a 2019-es YEYS programmal kapcsolatban a weboldalon találhatók. Itt megtekintheti a 2018-as YEYS-ről készült
videót is. (ks/dgf)

EGSZB-hírek
Michel Barnier az EGSZB-nél: „A legrosszabb, amit Európa tehet, az, ha hallgat”
Az uniós brexit-tárgyalóküldöttség vezetője, Michel Barnier is részt vett az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 540. plenáris ülésén, hogy ismertesse az
EU nézeteit a brexit-megállapodásról és a lehetséges jövőbeli forgatókönyvekről.
Luca Jahier EGSZB-elnök gratulált Barnier-nek a munkájához, és hangsúlyozta, hogy az
EGSZB erősen elkötelezett a brit civil társadalom mellett: „Az EGSZB bármely
forgatókönyvre készen áll, és meg fogja erősíteni a kapcsolatát brit kollégáival.”
Michel Barnier figyelmeztetett, hogy Európának fel kell készülnie a megállapodás
nélküli brexitre. „Akármi is lesz ennek a kimenetele, a szervezett civil társadalom
képviselőinek döntő szerepük lesz a polgárok tájékoztatásában” – mondta.
A „tartalékmegoldás”
Az EGSZB tagjai határozott álláspontot kértek az ún. „tartalékmegoldás” kapcsán, melyet voltak, akik a második legjobb megoldásnak
tartottak Észak-Írország szempontjából – az első az, ha nem lépnek ki az EU-ból.
Barnier hangsúlyozta: az ő feladata az EU számára problémát jelentő kérdések megoldása. „Nem szeretnénk a tartalékmegoldáshoz
folyamodni. Az olyan, mint a lakásbiztosítás: az ember fizeti, de reméli, hogy sosem lesz rá szüksége.” Az Egyesült Királyság akart
kilépni az Unióból, és a brexit okozta Írország és Észak-Írország problémáit. A tartalékmegoldás a biztonságot igénylő polgárokról szól.
Végezetül: Írország határa egyben a 27 tagállam és az egységes piac határa is. Ez tehát egy európai kérdés .

„A brexit nem teremt többletértéket – vonta le a következtetést Barnier – Ugyanakkor nem keverhetjük össze a brexit
következményeit annak tanulságaival, ahogy a populizmust sem moshatjuk össze a közhangulattal. A legrosszabb az, ha hallgatunk.
Szólaljunk meg és nyissunk vitát! Ha nem is értünk egyet, az a fontos, hogy mondjunk valamit, mert ha Európa hallgat, azt a
populisták fel fogják használni ellene.” (sma)

A megállapodás nélküli brexit veszélybe sodorja az aeronautikai és a vegyipari
ágazat életképességét mind az Egyesült Királyságban, mind pedig az EU-ban
Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) magas szintű vitát
szervezett az EGSZB-ben a brexit aeronautikai és vegyipari ágazat számára
jelentett következményeiről. A felszólalók egyetértettek abban, hogy az Egyesült
Királyságnak továbbra is meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, és hogy a
vegyi anyagok esetében kulcsfontosságú a REACH rendelet. Az aeronautikai
ágazat kapcsán kölcsönösségi megállapodásokat kell létrehozni a legfontosabb
területeken, a tervezett átmeneti időszakot pedig legalább öt évre meg kell
hosszabbítani.
„Létfontosságú, hogy a főbb ágazatok kapcsán kölcsönösségi megoldásokat találjunk” –
figyelmeztetett Jan Pie, az Európai Repülő-, Űrhajózási és Védelmi Ipari Szövetség (ASD)
főtitkára, aki az átmeneti időszak meghosszabbítását is kérte. A megállapodás hiányának a
hatása a legnagyobb mértékben az ellátási láncot sújtaná, márpedig a kellő időben történő szállítás zökkenőmentes ellátási láncot
tesz szükségessé. A termék végső összeszerelését megelőzően az egyes elemek gyakran több alkalommal is átkelnek a La Manchecsatornán. Ha csak egyikük is elakad az úton, az az egész ellátási láncot leállíthatja. Ugyanez igaz a munkavállalók mobilitására is:
gondoljunk csak azokra a szakemberekre, akiknek gyorsan kell ingázniuk Nagy-Britannia és az EU között. A vállalkozók
legfontosabb aggálya az uniós és az egyesült királyságbeli szabályok különbözősége volt.
A brexit-megállapodás a vegyipar számára is elengedhetetlen, hangsúlyozta Ian Cranshaw, a Vegyipari Társaság (CIA) nemzetközi
kereskedelemmel foglalkozó osztályának vezetője. A 18 milliárd font forgalmú, közvetlenül 150 000, közvetve pedig 500 000
munkavállalót foglalkoztató vegyipar létfontosságú az Egyesült Királyság számára. Ennek az iparágnak leginkább biztos működési
környezetre van szüksége. Az Ian Cranshaw által képviselt szervezet felmérést végzett tagvállalatai körében. Közülük egyetlenegy
sem vélte úgy, hogy a brexittel jól járnának.
„Azt a tanulságot vonhatjuk le ebből a helyzetből, hogy jobban kell kommunikálni az egységes piac eredményeit és az EU-tagsággal
járó számos – mind az iparág, mind pedig a polgárok számára jelentkező – előnyt” – összegezte Lucie Studničná, a CCMI elnöke.
Nem sikerült választ találni arra a kérdésre, hogy végeredményben kinek származik haszna abból, ha az Egyesült
Királyság kilép az EU-ból. (sma)

Az EGSZB kéri a jótékonysági tevékenységek jogi elismerését az EU-ban

A jótékonysági forrásokból származó hozzájárulások Európában csaknem évi 90
milliárd euróra rúgnak, ám a kereskedelmi vállalatokkal ellentétben a
jótékonysági alapítványok és a magándonorok nem élvezhetik az egységes
európai piac előnyeit, ami megnehezíti számukra a karitatív tevékenység
kiterjesztését a határokon túlra.
Amint az az EGSZB által január 16-án tartott „Európai jótékonyság: kiaknázatlan
lehetőségek” című meghallgatáson kiderült, ennek ellenére nőtt a karitatív tevékenységek
jelentősége Európában, és azok alkalmasak a finanszírozás kiegészítésére számos olyan
területen, ahol hiányzik az állami támogatás.
A meghallgatáson számos karitatív szervezet és magánszemély részt vett; nézeteik értékes
szempontokkal gazdagítják az EGSZB-ben az EU román elnökségének felkérésére kidolgozás alatt álló, az európai jótékonykodásról
szóló véleményt.
„Olyan jogi keret kialakítását fogjuk kérni, amely támogatja a karitatív tevékenységek fejlődését, és a kereskedelmi vállalatokéval
azonos jogállást biztosít a jótékonysági szervezetek számára” – mondta el Petru Sorin Dandea, a vélemény előadója.
Európában 150 000-nél is több közhasznú társaság létezik összesen 87 milliárd eurós pénzügyi kötelezettségvállalással. Ez több, mint
15 tagállam költségvetési bevétele együttvéve.
Az EGSZB ezenkívül érvel majd a karitatív tevékenységek átláthatóságának és egyértelmű meghatározottságának szükségessége
mellett, illetve nyomatékosítja, hogy a jótékonykodás semmi esetre sem helyettesítheti az állami jóléti rendszereket, és nem
könnyítheti meg az adókijátszást. (ll)

Az EGSZB sürgeti a WTO reformját az uniós értékekkel összhangban
Január 24-i plenáris ülésén az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményt
fogadott el, melyben a Kereskedelmi Világszervezet ambiciózus reformját sürgeti
a jelenlegi válság megoldása érdekében, és egyúttal kiemeli az EU alapértékeit és
a fenntarthatóság területén betöltött vezető szerepét.
A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) a nemzetközi kereskedelem szabályaival foglalkozó
globális szervezet, melynek munkáját a közelmúlt világkereskedelmi fejleményei
megnehezítették. Az EGSZB-vélemény előadója, Emmanuelle Butaud-Stubbs rámutatott,
hogy a javasolt reformoknak „összhangban kell lenniük az uniós értékekkel és azzal a
szereppel, amelyet az EU a világkereskedelmi színtéren betölthet, és a beruházást össze kell
kapcsolniuk a fejlesztéssel”.
A vélemény javaslatai között szerepel, hogy a WTO Vitarendezési Testületének Fellebbezési Testülete működőképességét fenn kell
tartani, ehhez a jelenlegi helyzetre ideiglenes megoldásként a jelenlegi bírák mandátumát meg kell hosszabbítani, a bírák számát
hétről kilencre kell emelni, és teljes munkaidőben dolgozó, független bírákat kell kinevezni.
Az EGSZB plenáris ülésén tartott vitán Karl Brauner, a WTO főigazgató-helyettese is részt vett, és megerősítette, hogy a Fellebbezési
Testületnek folytatnia kell a munkáját: „Ha a testület működésképtelenné válna, a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak nem
lehetne érvényt szerezni. A szabályok helyett alkalom szülte megállapodások, a jogszerűség helyett pedig az erőfölény számítana.”
Az EGSZB emellett további intézkedéseket javasol az adatvédelem, az élelmiszer-biztonsági előírások és az állatjólét, illetve a
mezőgazdasági termelésben a környezetvédelmi előírások területén. Szorgalmazza továbbá, hogy a civil társadalom fokozottabban
részt vehessen a WTO munkájában, például a WTO nyilvános fórumán keresztül, a különféle ágazatokat és érdekeket képviselő
társadalmi és gazdasági érdekeltek kiegyensúlyozott és reprezentatív közgyűlése formájában. (dgf)

A civil társadalom szorosabban figyelemmel kívánja kísérni az uniós
szabadkereskedelmi megállapodásokat
Az EGSZB januári plenáris ülésén véleményt fogadott el a belső tanácsadó
csoportok Európai Unió által aláírt szabadkereskedelmi megállapodások
végrehajtásában betöltött nyomonkövetési szerepének megerősítéséről. A belső
tanácsadó csoportok már most is felelősek a szabadkereskedelmi megállapodások
végrehajtásának felügyeletéért a fenntartható fejlődés és a munkaügyi normák
terén, de az EGSZB szeretné, ha ezt a nyomonkövetési szerepet a megállapodások
valamennyi vonatkozására kiterjesztenék, ideértve a legfontosabb kereskedelmi
rendelkezéseket is.
Az EGSZB úgy véli, hogy a civil társadalom részvétele a megállapodások
valamennyi típusa tekintetében kulcsfontosságú, nemcsak nyomonkövetési célból, hanem ezek stratégiai
törekvéseinek megvalósítása érdekében is. Ezt egyetlen civil társadalmi részvételi testület révén kell megvalósítani,
amely a megállapodásban részt vevő mindkét oldalt képviseli. Alberto Mazzola, a vélemény előadója hangsúlyozta,
hogy „az EU-ban jelenleg egyre nagyobb igény jelentkezik a civil társadalommal a kereskedelemről folytatott
konstruktív párbeszédre, ahogyan azt az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) és a transzatlanti
kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) példája is mutatja. A belső tanácsadó csoportok kiváló lehetőséget
kínálnak arra, hogy felevegyük a kapcsolatot a polgárokkal a kereskedelmi kérdéseket illetően”.
A belső tanácsadó csoportok megerősített szerepéhez egyéb, a jelenlegi és jövőbeli belső tanácsadó csoportok
működésével kapcsolatos rendelkezéseknek is társulniuk kell. A belső tanácsadó csoportoknak továbbá biztosítaniuk
kellene a civil társadalom kiegyensúlyozott képviseletét, és lehetőségük kellene, hogy legyen külső érdekelt felek
bevonására és a velük való konzultációra.
Jelenleg nyolc aktív belső tanácsadó csoport működik az EGSZB 27 tagjának részvételével, öt további csoport

felállítása várható 2021-ig, és még több csoport jöhet létre a jövőben. A belső tanácsadó csoportban való jelenlétének
költsége az EGSZB szerint meg fog kétszereződni a következő három évben, a jelenleg tárgyalás alatt álló
szabadkereskedelmi megállapodások teljes lefedése esetén pedig megháromszorozódik majd. (dgf)

EGSZB-vita a román elnökséggel: ideje ismét kapcsolatba hozni az embereket
Európával
Az EGSZB januári plenáris ülésén vitát tartottak a román miniszterelnökkel,
Vasilica-Viorica Dăncilăval a 2019 első félévében soros román EU-elnökség
prioritásairól. Az EGSZB elnöke, Luca Jahier hangsúlyozta, hogy az uniós
választások előestéjén mennyire fontos, hogy helyreálljon az európai polgárok
politikába vetett bizalma.
Az uniós integrációs folyamatot jobban érteniük és támogatniuk kell azoknak,
akik a leginkább számítanak: az európaiaknak – sőt, felelősséget is kell vállalniuk
érte. „Európa jövőjéről vitát tartunk a nagyszebeni csúcson, melyre szimbolikus
napon, 2019. május 9-én, az Európa-napon kerül sor. A választások előtt ez az
utolsó lehetőségünk egy olyan egységes, erős Európa felmutatására, amely közel
áll polgáraihoz, és eltökélt, hogy merész intézkedéseket hozzon az érdekükben” –
mondta Luca Jahier. „Ehhez nemcsak hatékonyabb uniós szakpolitikákra van szükségünk, hanem olyan új, pozitív
narratívára is, amely képes elérni, hogy a polgárok újra azonosuljanak az európai projekttel, visszaállítja az emberek
politikába vetett bizalmát, erősíti a kohéziót, valamint ellensúlyozza a populista tendenciákat” – tette hozzá.
Dăncilă elmondta, eltökélten dolgoznak majd azon, hogy komoly előrelépést érjenek el az Unió előtt álló legégetőbb
problémák megoldásában, mindig szem előtt tartva az egység, a kohézió, a szolidaritás és a méltányosság erősítését.
Megerősítette továbbá, hogy országa uniós elnöksége határozottan elkötelezte magát az európai értékek mellett, és
meghallgatja az európai polgárok véleményét arról, hogy az Uniónak milyen utat kellene követnie. „Ez a román
elnökség egyik prioritása. Megoldásokat fogunk javasolni, és olyan döntéseket hozunk, amelyek a lehető legközelebb
állnak a polgárokhoz és társadalmaink valós helyzetéhez. Csak úgy tudunk egy erős és összetartó Európát fenntartani,
ha folyamatosan bevonjuk a polgárokat” – mondta. Szavait alátámasztja, hogy az elnökség mottója: „Kohézió – egy
közös európai érték”. (mp)

A neurokognitív kisebbségek segíthetnek megoldani a strukturális
munkaerőhiányt a jövőbeli munkaerőpiacon
Januárban az EGSZB TEN szekciójának alkalma nyílt egy előadást meghallgatni
arról, hogy hogyan lehet a „neurokognitív kisebbségek” – a magasan funkcionáló
autizmussal, hiperaktivitással, diszlexiával és diszpraxiával élő emberek –
lehetőségeit kihasználni a hiányzó technikai készségek iránti kereslet
kielégítésére, és ezáltal megkönnyíteni társadalmi beilleszkedésüket.
Hugo Horiot, az Autisme, j'accuse! című könyv szerzője, aki maga is autista,
hangsúlyozta, hogy „sok az olyan terület, ahol nagyon specifikus technikai
készségekre van szükség, de ezekből hiány van, mert a rendszer elutasítja azt a
neurokognitív csoportot, amelynek van ilyen képessége”, és sürgette, hogy „arra
kell ösztönöznünk a vállalkozásokat és az intézményeket, hogy más felvételi és
értékelési módszereket használjanak a szokásos szociális készségeken alapulók
helyett”.
Különböző előrejelzések szerint a mai diákok mintegy 65%-a később olyan
szakmákban fog dolgozni, amelyek jelenleg nem léteznek, és a vállalkozások
egyre nehezebben találják majd meg a szükséges készségeket. A neurokognitív
kisebbségek potenciáljának kiaknázása nemcsak jelentős hozzájárulást jelentene
társadalmunk számára, hanem lehetővé tenné azoknak az embereknek a beilleszkedését, akiknek az intelligenciája
egyszerűen más. „Egy perspektívát nélkülöző társadalmi csoport lehetőséget kapna arra, hogy innovatív módon
vegyen részt a társadalmunkban" – hangsúlyozta Hugo Horiot.
Elengedhetetlen, hogy felismerjük, hogy minden ember kiegészíti egymást és többféleképpen hozzájárulhat a
társadalomhoz. „Mindannyian különbözünk egymástól” – mondta a TEN szekció elnöke, Pierre Jean Coulon. „Vannak
azonban olyan különbségek, amelyeket elfogadhatónak tekintünk, mert nem zavarnak és nem érintenek másokat,
másrészt vannak olyan különbségek, amelyeket nem fogadunk el. Ilyen például a neurodiverzitás” – tette hozzá. (mp)

Az EGSZB támogatja az európai kiberbiztonsági központ létrehozását
Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy
létrehozza az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási
Kompetenciaközpontot és a nemzeti koordinációs központok hálózatát. A
kezdeményezés célja, hogy segítse az Uniót a kiberbiztonságot elősegítő
technológiai és ipari kapacitások fejlesztésében, valamint növelje az uniós
kiberbiztonsági ipar versenyképességét.
A januári plenáris ülésen elfogadott, Antonio Longo és Alberto Mazzola által
kidolgozott véleményében az EGSZB hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság
javaslata fontos lépés egy kiberbiztonsági ipari stratégia kidolgozása felé, és
stratégiai elmozdulást jelent a stabil és széles körű digitális autonómia irányába. Ezek a tényezők elengedhetetlenek

az európai védelmi mechanizmusok megerősítéséhez a már jelenleg is zajló kiberháborúval szemben, amely a politikai,
gazdasági és társadalmi rendszerek aláásásával fenyeget.
„Társadalmunk egésze érintett a kérdésben. Mindössze tíz év alatt exponenciálisan megnőtt a kibertámadások száma
a világban, 800 000-ről 8 millióra” – hangsúlyozta Antonio Longo. „Támogatjuk az Európai Bizottság kezdeményezését,
melynek célja egy olyan kompetenciaközpont létrehozása, amely a nemzeti központokat koordinálja és
referenciapontként működik a kiberbiztonsággal foglalkozó közösség számára” – mondta el.
A stratégia központi eleme a köz- és magánszféra közötti partnerség a kiberbiztonság terén. „Támogatjuk a
partnerség kiterjesztését az iparra a tudományos és beruházási téren tett határozott kötelezettségvállalások alapján.
Az Európai Bizottságot, a tagállamokat és a vállalatokat bevonó háromoldalú megközelítést javaslunk – tette hozzá
Alberto Mazzola. „Ezenkívül nyitva kell hagynunk az ajtót az olyan nem uniós vállalatok előtt is, amelyek a részvétel
érdekében készek eleget tenni az EU feltételeinek” – szögezte le a társelőadó. (mp)

Az ellenálló képesség kiépítésének az euróövezet elsődleges prioritásának kell
lennie 2019-ben
A jelenlegi gazdasági kilátásokra tekintettel 2019-ben az euróövezethez tartozó
gazdaságok számára rendkívül fontos lesz a gazdasági és munkaerőpiaci ellenálló
képesség kialakítása – figyelmeztet az EGSZB az Európai Bizottság euróövezetre
vonatkozó 2019. évi gazdaságpolitikai ajánlásaival kapcsolatban.
Ha a tagállamok korlátozott gazdasági és társadalmi költségekkel kívánják
átvészelni a jövőbeli megrázkódtatásokat, erősíteniük kell ellenálló
képességüket. E célból el kell mélyíteni a GMU-t a bankunió kiteljesítésével, az EU
saját forrásainak növelésével, valamint az euróövezet makrogazdasági
stabilizációs funkciójának létrehozásával és a megfelelő végrehajtásával.
Az EGSZB véleménye olyan hatékony intézkedésekre szólít fel, amelyek célja a
túlzott többletek csökkentése, jelentősen növelve az állami beruházást és béreket a többletekkel rendelkező
országokban. Középtávon a reálbérek növekedésének összhangban kell lennie a termelékenység tényleges
növekedésével és az inflációval.
Nem lenne helyénvaló ösztönözni a magas államadóssággal, valamint negatív vagy nulla kibocsátási réssel küzdő
tagállamokat, hogy korlátozó költségvetési irányvonalakon keresztül képezzenek költségvetési tartalékokat. Ez
valószínűleg fenntartaná az alacsony növekedést ezekben az országokban, anélkül, hogy segítené az államadósság
GDP-arányos csökkentését.
Az EGSZB arra is felhívja a figyelmet, hogy sürgető szükség van iránymutatásokra és intézkedésekre az állami
beruházások ösztönzéséhez és a magánberuházások megkönnyítéséhez. Az EU költségvetési szabályainak alkalmazása
során figyelembe kell venni az úgynevezett aranyszabályt.
A politikai változásokat nem szabad a szociális beruházások és a szociális védelmi rendszerek finanszírozásának, illetve
a szociális és munkavállalói jogok gyengítésének rovására végezni. A gazdasági és szociális normák felfelé történő
konvergenciáját párhuzamosan kell folytatni.
Végezetül az EGSZB sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek tanúbizonyságot a fennmaradó nézeteltérések gyors
megoldása iránti elkötelezettségükről. (jk)

A javasolt héareform sikere – a benne rejlő hatalmas lehetőségek ellenére – nem
garantált
Ki kell aknázni a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó új
héarendszerben rejlő lehetőségeket, az egységes piacra kifejtett esetleges
negatív hatásait pedig a minimálisra kell csökkenteni – jelenti ki az EGSZB az
Európai Bizottság javaslatáról készült véleményében. A javaslat sikeres
végrehajtásához kulcsfontosságú a hatóságok közötti együttműködés fokozása és
a széles körű kommunikáció.
Az EGSZB úgy gondolja, hogy a javasolt reform döntő lépést jelent a vállalkozások
közötti árukereskedelem adóztatására szolgáló, a rendeltetési hely elvén alapuló
végleges héarendszerre történő átállásban. Úgy látja, hogy az új keret
kézzelfogható előnyökkel járhat a vállalkozások számára.
„A reformnak pozitív hatása lehet a vállalkozásokra és azok növekedésére, ám sikere nem garantálható” – jelentette ki
a vélemény előadója, Krister Andersson. „A szabályokat megfelelően kell végrehajtani, a nemzeti adóhatóságoknak
pedig fokozniuk kell a napi szintű együttműködést, illetve kommunikációs kampányt is folytatniuk kell” – szögezte le.
Ez a reform a határokon átnyúló, vállalkozások közötti termékértékesítések adóztatását módosítja, a szolgáltatásokra
azonban továbbra is más adórendszer vonatkozik. Minthogy ez vélhetően problémákhoz vezet majd, az EGSZB kéri
annak megvizsgálását, hogy miként lehetne mielőbb olyan rendszert bevezetni, amely mindkét területre
alkalmazandó.
„Egy az áruk és a szolgáltatások adóztatására egyaránt vonatkozó rendszer elősegítené a növekedést, és
eredményesebben lépne fel az adócsalással szemben – jelentette ki a társelőadó, Giuseppe Guerini.
Véleményében az EGSZB gyakorlatias ajánlásokat fogalmaz meg a reform végrehajtásával kapcsolatosan, és felkéri az
Európai Bizottságot az egyablakos rendszerrel és a minősített adóalannyal kapcsolatosan javasolt rendelkezések
tisztázására. Aggályának is hangot ad annak kapcsán, hogy új akadályok jönnek létre a kkv-k és az induló
vállalkozások számára. Végezetül az EGSZB az IT-hardver- és szoftvereszközökbe történő kellő beruházást javasol egy
megbízható és stabil egyablakos rendszer megfelelő kifejlesztése érdekében. (jk)

Az EGSZB meghallgatásának résztvevői globális megoldást sürgetnek a digitális
gazdaság adóztatása kapcsán
A január 29-én az EGSZB-ben megtartott meghallgatáson nemzetközi
adószakértők és civil társadalmi képviselők vettek részt. Kifejtették, hogy olyan
valódi világszintű megoldásra van szükség a digitális gazdaságban működő
vállalkozások adóztatása kapcsán, amely megelőzi a további egyoldalú fellépést
és garantálja a fenntartható növekedést, a beruházásokat, az adórendszer
kiszámíthatóságát és a méltányosságot.
A rangos előadók egyetértettek abban, hogy mind a szabályozás, mind pedig az
irányítás terén csak egy világszintű megoldás járhat eredménnyel, és üdvözölték
az OECD adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással (BEPS) kapcsolatos
átfogó keretrendszerének részeként folytatott vitákat.
A résztvevők megvitatták a digitalizált gazdaságban működő vállalkozások
adóztatásával kapcsolatosan szóba jöhető megközelítéseket, amelyeket az említett keretrendszer részeként is
vizsgálnak. Ilyenek a nemzetközi adóztatási jogok felosztásával (például a felhasználói részvétel, a marketinggel
kapcsolatos immateriális javak vagy a jelentős gazdasági jelenlét adóztatásával) kapcsolatos új rendszerek, illetve az,
hogy az országok adóalap-erózió vagy nyereségátcsoportosítás esetén élni tudjanak adóztatási jogukkal.
Javasolták annak teljes körű vizsgálatát, hogy az adóztatás kérdését meg lehet-e oldani a héarendszeren belül, illetve
felhívták a figyelmet arra, hogy szükség van az értékteremtés fogalmának egységes meghatározására. A meghallgatás
résztvevői egyetértettek abban, hogy tovább vizsgálandó az a kérdés, hogy egy a fogyasztást adóztató megoldással
szemben előnyben részesíthető-e egy a bevételek adóztatására összpontosító jövedelemadó-rendszer.
A felszólalók nyomatékosan kérték, hogy az új szabályok kialakításakor tartsanak szem előtt bizonyos alapelveket,
például a kettős adóztatás elkerülése, az egyszerűség, a kiszámíthatóság és a méltányosság elvét. A különböző
érintettek számára létfontosságú lesz egyfajta egyszerűsített módszer biztosítása, illetve ki kell dolgozni és be kell
vezetni egy igazságos és hatékony vitarendezési rendszert is. A résztvevők javasolták a BEPS projekt
következményének és az esetlegesen bevezetésre kerülő jövőbeli intézkedések potenciális hatásának további
gazdasági szempontú elemzését.
A meghallgatás eredményeit beépítik abba a saját kezdeményezésű véleménybe, amelyet Krister Andersson dolgoz ki,
és várhatóan a júliusi plenáris ülésen fogadnak majd el. (jk)

Kreatív Európa program 2021–2027: az EGSZB a költségvetés növelését és
speciális támogatást kér a Horizont 2020 keretében
Az európai kreatív ágazat jelentős potenciállal rendelkezik, de több támogatásra
van szüksége ahhoz, hogy kiteljesedhessen és a világpiac valóban versenyképes
szereplőjévé váljon. Egy ambiciózus kulturális és kreatív ágazat a textilipartól a
turizmuson, a gépjárműiparon és az építőiparon keresztül az egészségügyig sok
más iparág számára is előnyös lesz.
„Ha azt nézzük, hogy az ágazat milyen jelentős feladatokat lát el – kulturális
örökségünk fenntartása, értékeink terjesztése, rehabilitáció, innováció,
szórakoztatás, fenntartható munkahelyek és növekedés biztosítása –, a javasolt
1,85 milliárd eurós költségvetés korántsem elegendő” – érvel Emmanuelle
Butaud-Stubbs, a 2021 és 2027 közötti Kreatív Európa programra vonatkozó
európai bizottsági javaslatról készült EGSZB-vélemény előadója.
„A digitális forradalom új lehetőségeket tartogat, de csak akkor, ha időt szánunk
az oktatásra, illetve beruházunk a szoftverekbe és a berendezésekbe” – teszi
hozzá a társelőadó, Zbigniew Kotowski. Az EGSZB a kreatív iparágak különböző ágazataiban rejlő jelentős innovációs
potenciál kiaknázása érdekében külön költségvetést kér a Horizont 2020 keretében.
Az EGSZB ezenkívül az alábbiakat javasolja:
világos uniós stratégia a kreatív és kulturális ágazatok számára mind az egységes piaci, mind a külpolitika terén,
a versenyképesség növelése érdekében;
kvantitatív és kvalitatív adatokat tartalmazó független tanulmány készítése az USA audiovizuális ágazatában
zajló jelentős fúzióknak az európai piacra kifejtett hatásairól;
a szektorközi ág költségvetésének 80 millió euróval történő növelése , hogy a Kreatív Európa tájékoztató irodák
segítséget kapjanak abban, hogy népszerűsítsék a programot az adott országban, és szabad, sokszínű és
pluralizmuson alapuló médiakörnyezet létrehozásán, valamint a minőségi újságírás és a médiaműveltség
erősítésén fáradozhassanak. (sma)

Gyász a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapján: törjük meg a csendet!
Luca Jahier írása
A Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapjához közeledve nehéz higgadtnak maradnunk gyászunkban. A
csendes emlékezés helyett, hiszen a legmélyebb gyász mindig magányban telik, leginkább az égbe kiáltani
szeretnénk.

Miért nem halott már az antiszemitizmus, sem Európában, sem pedig az Egyesült
Államokban? Miért szúrtak le és égettek el egy holokauszttúlélőt tavaly
Franciaországban otthonában? Miért ölték meg és dobták le párizsi erkélyéről egy
évvel korábban a nyugdíjas óvónőt, Sarah Halimit?
Párizs. Toulouse. Malmö. Koppenhága. Berlin, Brüsszel. Emberiességünkön az
ártatlanok vére szárad. Valami, amiről azt gondoltuk, hogy lehetetlen, újra kísért
minket.
A támadásoktól való félelem miatt németországi zsidóknak azt tanácsolják, hogy
ne hordjanak többé kipát nyilvánosan. Francia zsidó iskolásokat figyelmeztetnek
arra, hogy kerüljenek el egy antiszemitának számító helyi iskolát. Ehhez még
hozzájön a temetők meggyalázása, a zsinagógákra és iskolákra festett horogkeresztek, és a zsidók „majmoknak és
disznóknak” nevezése az Izrael-ellenes gyűléseken. Európa újra megmutatja csúf és embertelen arcát.
Évszázadokkal ezelőtt a zsidókat vallási kisebbségként üldözték. Az elmúlt évszázadban a zsidókat az állammal
szembeni fenyegetésnek tekintették, és ezért a holokausztban ki akarták irtani őket. Manapság a zsidók főképpen a
közel-keleti események miatt jelentenek célpontot, bár az antiszemitizmus egyéb formái a holokauszt tagadásában is
lecsapódnak.
Sok zsidóra kezd most olyan emberek haragja zúdulni, akik frusztráltnak, tehetetlennek és erejüktől megfosztottnak
érzik magukat. Európában egyre fogyóban van a zsidó lakosság. Az uniós adatok szerint számuk a 2009. évi 1,12
millióról 2017-re 1,08 millióra csökkent. Franciaország zsidó népessége, amely a legnagyobb az EU-ban, a 2002. évi
500 000 főről 2017-ben 456 000 főre csökkent. A zsidók Európának a gyűlőlet-bűncselekmények miatt fordítanak hátat.
Az európai zsidók majd egyharmada kerüli a rendezvényeket vagy a zsidó emlékhelyek látogatását, mivel nem érzik
magukat biztonságban. Egy az Európai Bizottság által múlt decemberben közétett felmérés szerint 10 európai zsidóból
9 gondolja úgy, hogy az elmúlt öt évben nőtt az antiszemitizmus.
Az európai zsidók 96%-ának otthont adó 12 országban – Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Franciaországban,
Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban, Spanyolországban,
Svédországban és az Egyesült Királyságban – végzett felmérésben részt vevő 16 300 válaszadó 89%-a szerint az
antiszemitizmus az interneten és közösségi hálózatokon a legsúlyosabb és leginkább problematikus.
Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet visszaköltözzön közénk. Küzdenünk kell a gyűlölet-bűncselekmények, valamint a
zsidók és a kisebbségek ellen irányuló ellenséges és erőszakos magatartás ellen. Ha uniós tagállamokként vagy a
nemzetközi közösség tagjaiként nem cselekszünk haladéktalanul, az a veszély fenyeget, hogy visszatérnek a múlt
rémtettei, és megmérgezik társadalmainkat.
Ahogyan az köztudott, mindössze három nappal azelőtt, hogy Pawel Adamowiczot meggyilkolták Gdańskban, a
televízió főműsoridőben egy antiszemita szatirikus adást sugárzott. A szatirikus műsorban a jótékonysági szervezetet,
amely Pawel Adamowiczot meghívta arra a rendezvényre, ahol megölték, úgy ábrázolták, mint egy titkos hatalmak
által irányított csoportot.
Pawel Adamowicz a kisebbségi jogok rendíthetetlen védelmezője volt egy, a gyűlölet-bűncselekmények növekvő száma
jellemezte időszakban. Liberálisként szenvedélyesen bírálta a hatalmon lévő konzervatív párt bevándorlóellenes
politikáját is. Meggyilkolása figyelmeztet arra, hogy véget kell vetnünk a gyűlöletbeszédnek, ha nem akarunk maguk is
a gyűlölet áldozatává válni.
A holokauszt és a náci rémtettek áldozataira való emlékezés ma fontosabb, mint valaha. A holokauszt az európai
történelem meghatározó öröksége, és a soára való emlékezés az antiszemitizmus elleni harc fontos eszköze.
Néhány történész szerint egy kritikus, európai emlékezéskultúrára van szükség az egyes nemzeti emlékezéskultúrák
helyett. Ha nem emlékezünk együtt, európaiként, akkor azt kockáztatjuk, hogy újra elkövetjük a múlt hibáit.
Minél többet várunk a gyűlöletbeszéd betiltásával, és minél tovább halogatjuk a múltunkkal való szembenézést, annál
nehezebb lesz egy valódi, új, kollektív európai emlékezetet formálnunk, és egy olyan új identitást kovácsolnunk, amely
a sokféleségen, egy közös történelemfelfogáson, az összetartozás érzésén és végső soron egy közös sorson alapul.
Ahogyan Primo Levi, az „Ember ez?” című könyv és a posztumusz megjelent „L'asimmetria e la vita” című
esszégyűjtemény szerzője utolsó könyvében írta: „Ez megtörtént és ezért megtörténhet újra”.

Csoportokkal kapcsolatos hírek
A munkaadók tervei a román elnökség idejére
Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke
„Kohézió, egy közös európai érték” – ez az Európai Unió Tanácsa 2019 első
félévében soros román elnökségének jelmondata. A Munkaadók csoportja számos
szinergiát lát a román elnökség prioritásai és saját politikai céljai között. Ezért
van az, hogy csoportunk a vállalkozói szellemre összpontosító elnökség ideje alatt tervezi a rendezvényt.
A Munkaadók csoportja áprilisban magas szintű konferenciát tart „Az európai vállalkozói modell” címmel, amelyre a
román munkaadói szervezettel együttműködésben, a román elnök védnöksége alatt kerül sor Bukarestben. A
résztvevők megvitatják a kkv-politika jövőjét, többek között azt, hogy a vállalkozások és a kkv-k támogatása
érdekében mind tagállami, mind uniós szinten új jövőképre és további intézkedésekre van szükség. A munkaadók úgy
vélik, hogy ha a vállalkozói szellemnek és a kkv-k versenyképességének az előmozdítását érett, proaktív és hatékony
politikaként kezeljük, az erősebbé teheti Európát és képessé arra, hogy hatékonyabban leküzdje az előtte álló
kihívásokat. (lj)

Az EGSZB Munkavállalók csoportja üdvözli a munka és a magánélet közötti

Az EGSZB Munkavállalók csoportja üdvözli a munka és a magánélet közötti
egyensúly megteremtéséről szóló megállapodást
Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke
Január 24-én az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok
megállapodásra jutottak a munka és a magánélet közötti egyensúly
megteremtéséről szóló irányelvről. „Ez a megállapodás konkrét lépés afelé, hogy
könnyebbé váljon az európai dolgozó szülők és gondozók élete” – fejtette ki Gaby
Bischoff, az EGSZB Munkavállalók csoportjának elnöke.

kezdeményezés kidolgozását kérték.

„A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a dolgozó szülők és
gondozók számára” című véleményével az EGSZB Munkavállalók csoportja
meghatározó hozzájárulást tett a gondozási kötelezettséggel bíró munkavállalók
jogainak erősítéséről folytatott vitához, eleget téve a szakszervezetek
sürgetésének, amelyek a szociális jogok európai pillérének szerves részeként és
az európai polgárok társadalmi előrehaladásának jegyében e jogalkotási

„Üdvözöljük a megállapodást, mivel a gyermek születése körüli időszakban kivehető tíz munkanapnyi apasági
szabadság bevezetésével előrelépést jelent. A szabadság során az apák vagy a velük egyenrangú második partnerek
betegszabadságának megfelelő díjazás jár, és ezáltal megvalósul a javaslat célja, azaz az apák/partnerek nagyobb
szintű bevonása. Az anyák és az apák jogosultak szülői szabadságra, amelynek díjazása „megfelelő” szinten történik.
Ez egy kulcsfontosságú kampánykérdés volt a szakszervezetek számára annak érdekében, hogy segítsék a szülőket a
munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtésében. Ezenfelül a beteg hozzátartozójukat gondozó
személyek öt nap gondozói szabadságra lesznek jogosultak” – tette hozzá Gaby Bischoff.
„A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló szakpolitikák olyan eszközök, amelyek
segítségével a nők és a férfiak egyenlő feltételek mellett hozhatnak döntéseket” – fejtette ki Koller Erika, a vélemény
előadója. „Ez a megállapodás nem csodaszer, amely mindent megold, de mindenképpen a helyes irányba tett lépés.”
(ppr)

A nagyvárosi körzeteken kívüli társadalmak: a civil társadalmi szervezetek
szerepe a populizmus elleni küzdelemben
Az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportjának cikke
A populizmus Európában jelenleg a 30-as évek óta nem látott szinteket ér el.
Ennek fényében az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportja tanulmányt készített
„A nagyvárosi körzeteken kívüli társadalmak: a társadalmi szervezetek szerepe a
populizmus elleni küzdelemben” címmel, amely most hozzáférhető online.
A tanulmány azonosítja azokat a tényezőket, amelyek a polgárokat a
populizmusra hajlamosítják, és megvizsgálja a civil társadalom szerepét ennek
ellensúlyozásában. A tanulmány 8 olyan nem nagyvárosi térséget vizsgál négy
különböző országból, ahol erős a populizmus szavazóbázisa, országonként két
régiót összehasonlítva: egy olyat, ahol a populizmus mértéke az uniós átlag felett
van, és egy olyat, ahol a populizmus mértéke az uniós átlag alatti.
Klagenfurt-Villach és Alsó-Ausztria déli része (Ausztria)
Drôme és Aisne (Franciaország)
Udine és Reggio di Calabria (Olaszország)
Płocki és Nowosądecki (Lengyelország)
A gazdaság hanyatlása, a szociális instabilitás és az alacsony iskolázottság
jelentős tényezők a populisták EU-szerte növekvő támogatottságában. Vannak
azonban más, fontosabb, egymástól függő tényezők. A valós vagy vélt
bizonytalanságoknak például nap mint nap kiváló táptalajt biztosít a
dezinformáció, számos fiatal szavazó pedig vonzónak találja azt a gondolatot,
hogy a populista pártok képesek pozitív irányba megváltoztatni a stagnáló és
inkompetens politikai rendszereket.
Az EGSZB „Sokféleség Európája” csoportjának határozott meggyőződése, hogy az EGSZB tagjaira kettős felelősség
hárul: nemzeti, európai szinten fokozniuk kell arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy erősítsék a hálózatokat, Európát
jobban „elmagyarázzák”, és közelebb hozzák a nyilvánossághoz. Végső soron a liberális demokrácia védelme és
megőrzése mindnyájunk ügye! (cl)

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események
Az EGSZB kulturális rendezvényeinek programja
Az EGSZB számos kulturális rendezvényt szervez, hogy bevonja a szélesebb közönséget a tevékenységének
középpontjában álló kérdések megvitatásába, kiemelje a művészi munka európai dimenzióját vagy pedig ráirányítsa a
figyelmet olyan kevésbé ismert európai művészekre, akiket érdemes a nemzeti határokon túl is felfedezni. A 2019-es
rendezvényprogram mindenki számára nyújt valami érdekeset.
A kulturális albizottság jelenlegi tagjai, Martina Širhalová (Munkaadók), Dirk Bergrath (Munkavállalók) és Indrė
Vareikytė (Sokféleség Európája)(a képen balról jobbra ) irányítása alatt az EGSZB művészeti kiállításokat, koncerteket,

filmvetítéseket, élő előadásokat és számos más eseményt szervez.
A 2019 első félévére tervezett kulturális események közül megemlíthetjük a Még,
hogy „öreg”? Kreatív nyugdíjas évek című kiállítást; Valentina Volpe olasz
mezzoszoprán, az Europa Nostra #Ode2Joy Challenge egyik legnépszerűbb
versenyzője élő előadását (február 21.); A nőgyógyító (The man who mends
women) címmel a 2018. évi Nobel-békedíjas Dr. Denis Mukwege munkásságáról
szóló filmvetítést (március 6.), melyet nyílt vita követ és a Kindred Spirits
elnevezésű fotókiállítást, mely egy hollandiai újrahasznosító művész, Suzanne
Jongmans fényképeit mutatja be, a körforgásos gazdaságban érdekelt szereplők
konferenciájához kapcsolódóan (március 6–7.).
A gyakran kulturális szervezetekkel és más társulásokkal közösen kidolgozott eseménynaptár segítségével az EGSZB ki
kívánja emelni politikai prioritásait, és fel kívánja hívja a figyelmet az európai társadalmat érintő kérdésekre. (ck/dm)
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