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Vezércikk
Kedves Olvasónk!
Június végén elbúcsúztunk az Európai Unió Tanácsának román elnökségétől,
és – mint mindig – az új félév új elnökséget jelent. Most, történetében
harmadszor, Finnország veszi át a soros elnökséget, ezúttal a „Fenntartható
Európa, fenntartható jövő” mottó jegyében. Meg vagyok győződve arról,
hogy Finnország mindent megtesz majd azért, hogy az EU valóban éllovassá
váljon az éghajlatvédelmi fellépések terén.
Nyilván tudják, hogy a fenntarthatóság hivatali időszakom egyik fő prioritása. Őszintén
szólva ma nincs más lehetőségünk, mint a fenntarthatóság növelése. Minél gyorsabban
lépünk ez ügyben, társadalmunk annál hamarabb érezheti a pozitív hatásokat.
Meggyőződésem, hogy az EU döntéshozatali folyamatait a 2030-ig tartó időszakra
szóló menetrendhez kell igazítani: ez a viszonyítási pontunk a következő évekre. Ha
nem teszünk semmit, annak drámai következményei lesznek valamennyi uniós polgár
számára, és ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak.
Ha eredményt akarunk elérni, akkor oda kell figyelnünk iparágaink
versenyképességére, be kell ruháznunk a kutatásba és az innovációba, és – ami a
legfontosabb – elsőként kell lépnünk. Ne feledjük azonban, hogy a klímasemleges
gazdaságra és társadalomra való átállás költségekkel jár majd.
Gondoskodnunk kell ezért arról, hogy senki se maradjon ki, és hogy minden cég, munkavállaló, régió, helyi közösség és polgár
összefogjon, hiszen ha kötünk egy új társadalmi paktumot, akkor együttes erősebbek leszünk.
Mindezek alapján tehát biztosíthatom Önöket, hogy vállvetve dolgozunk majd a finn elnökséggel és Finnország dinamikus civil
társadalmával azon, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el. Számtalan kihívással kell megküzdenünk úgy gazdasági, mint
társadalmi és politikai téren – ilyen például a populizmus, a brexit és természetesen az éghajlatváltozás elleni küzdelem is.
Ahogy arra a fiatal aktivisták is emlékeztetnek minket az utcán minden pénteken: nem vesztegethetünk el több időt. Még
változtathatunk a dolgokon, és Európa akkor mutatja meg igazán magát, amikor több lehetőséget ad az embereknek és
csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket.
Ideje, hogy cselekedjünk. Ideje, hogy megvalósítsuk a fenntartható Európát. Lássunk munkához!
Luca Jahier,
az EGSZB-elnöke

Rendezvények, időpontok
2019. július 22., Athén, Görögország
Luca Jahier beszédet mond a Görög Gazdasági és Szociális Tanácsnál
2019. július 23–24., Riga, Lettország
Nyilvános meghallgatás és tényfeltáró út: A fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatos,
2020–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós menetrend kialakítása

Röviden
Az EGSZB Spanyolországban méri fel az új gazdasági modellek európai egységes
piacra gyakorolt hatását
Az EGSZB küldöttségének nemrégiben lehetősége nyílt arra, hogy a
spanyolországi Malagában találkozzon a szakszervezetek, a nem kormányzati
szervezetek és a helyi önkormányzatok képviselőivel egy olyan tanulmányút
részeként, melynek célja, hogy felmérje, milyen hosszú távú hatást gyakorolnak
az új gazdasági modellek az EU gazdasági modelljére.
Az EGSZB küldöttsége, melynek Violeta JELIĆ (Munkaadók), Franca SALIS-MADINIER
(Munkavállalók) és Carlos TRIAS PINTO (Sokféleség Európája csoport) volt a tagja, június
14-én több érdekelt féllel is találkozott a „La Noria” szociális innovációs központban.
A találkozó intézményesített fórumot biztosított az érdekelteknek arra, hogy megosszák tapasztalataikat és nézeteiket, illetve
elemezzék az új gazdasági modellek és a fogyasztási szerkezet, a munkaerőpiac és a fenntarthatóság közötti kapcsolatot.
Ez volt az első látogatás abból a hét tanulmányútból álló sorozatból, melyet az EGSZB Egységes Piac Megfigyelőközpontja (SMO)
szervez az EU tagállamaiba, hogy párbeszédet kezdeményezzen az érintett magán- és közszféra nemzeti szereplőivel.
2020 elején jelentést tesznek közzé, amely gyakorlati ajánlásokat fogalmaz meg az uniós intézmények , különösen az
Európai Bizottság és az Európai Parlament számára azzal kapcsolatban, hogy miként lehet nyomon követni az új gazdasági modellek
hatását az EU egységes piacára nézve, hogy ez utóbbi minél időtállóbb legyen. (jpf)

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának korábbi elnökét, Gabriele Bischoffot
beválasztották az Európai Parlamentbe
Gabriele Bischoffot, aki az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál nem sokkal
ezelőttig a Munkavállalók csoportjának elnökeként működött, az S&D
képviselőcsoport egyik európai parlamenti képviselőjévé választották. Az SPD
párt képviseletében mérette meg magát Németország egyik berlini
választókerületében.
Bischoff asszony, aki a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) országos
elnökségének tagjaként került 2009-ben az EGSZB-hez, 2015-től 2019-ig volt a
Munkavállalók csoportjának elnöke. (dm)

Magas szintű találkozó Dilyana Slavova részvételével a Tunéziának nyújtott uniós
támogatásról
Dilyana Slavova, az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciójának elnöke is részt vett
azon a nemzetközi találkozón, amelyet július 3-án rendeztek az EGSZB-nél „A
szociális és szolidáris gazdaság Tunéziában: az EU szerepe és az uniós
támogatás” témájában. A megbeszélésen egyéb magas rangú résztvevők mellett
felszólalt Samir Taïeb tunéziai mezőgazdasági miniszter és Michael Koehler, az
Európai Bizottság déli szomszédsággal foglalkozó igazgatója is.
Felszólalásában Dilyana Slavova elmondta, hogy „Tunézia mindig is az EGSZB
egyik kiemelt fontosságú partnere volt az euromediterrán térségben”.
Hozzátette, hogy „a tunéziai hatóságok ugyanazokat az értékeket vallják, mint az
EU, amikor arról van szó, hogy a mezőgazdasággal, a beruházásokkal, a
kereskedelemmel és a nők helyzetének megerősítésével kapcsolatos kérdésekben
konzultálni kell a civil társadalommal”.
Az egyik fontos lezáratlan kérdéssel, azaz a Cotonoui Megállapodás utáni kerettel és a megállapodás újratárgyalásával
kapcsolatban leszögezte, hogy az EGSZB által képviselt uniós civil társadalom és a tunéziai partnerek egyetértenek
abban, hogy a tárgyalásokba mindenképpen be kell vonni a civil társadalom képviselőit is. (dgf)

EGSZB-hírek
Az EGSZB társadalmilag igazságos energetikai átmenetet és a polgárokkal való

állandó párbeszédet sürget
Az EGSZB júniusi plenáris ülése keretében vitát szerveztünk Maroš Šefčovič
biztossal az európai energiaunió jövőjéről, emellett az EGSZB kinyilvánította
álláspontját az üvegházhatásúgáz-kibocsátás hosszú távú csökkentésére javasolt
uniós stratégiáról is.
Az EGSZB egyetértett abban, hogy a széntelenített Európa felé történő
átmenetnek szociális szempontból méltányosnak és hatékonynak kell lennie, és
oly módon kell zajlania, hogy valamennyi érintett szereplő összefogjon, és
elvégezze a saját feladatát. A résztvevők hangsúlyozták továbbá, hogy 2030 után
is szükség lesz majd különböző intézkedésekre. „Immár Európa-szerte
felismerték, hogy az éghajlattal kapcsolatban sürgős cselekvésre van szükség” –
jelentette ki Maroš Šefčovič, hozzátéve, hogy a klíma kérdése az egyik központi
választási témává vált az EU-ban, és hogy „Európában ma már lehetőségnek látjuk az éghajlat-változást arra, hogy új
irányba állítsuk és átszervezzük gazdaságunkat”.
Luca Jahier is hasonlóképpen vélekedett. Hangsúlyozta, hogy a klímasemlegesség 2050-re való elérésének célja
kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából, és felvetette azt a kérdést, hogy – az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben elért jelentős előrelépések ellenére – lesznek-e továbbra is olyan, kellően ambiciózus politikák és
megfelelő volumenű források annak a törekvésnek a támogatásához, hogy 2050-re elérjük a nulla nettó szén-dioxidkibocsátást.
Az EGSZB támogatta az üvegházhatásúgáz-kibocsátások hosszú távú csökkentésére javasolt uniós stratégiát és a
stratégia azon célját, hogy az Európai Uniót 2050-re klímasemleges gazdasággá tegyük. Egy Pierre Jean Coulon és
Stefan Back által kidolgozott véleményben az EGSZB társadalmi szempontból igazságos átmenetet szorgalmaz, és
javasolja, hogy a polgárokkal folytassanak állandó párbeszédet. Felveti emellett, hogy új társadalmi paktumot kellene
kötni.
„Ez az átállás lehetséges, és jó hatással lenne Európára, de mindenkinek ki kell vennie a részét a feladatokból.
Egyesítenünk kell erőinket ennek a közös célnak az elérése érdekében. A polgároknak és a döntéshozóknak vállvetve
kell küzdeniük” – szögezte le Pierre Jean Coulon.
Központi jelentőségű a mobilitás: ez egy olyan terület, ahol a leginkább szükség van az előrelépésre, és ahol ez
lehetséges is. „Megoldásokat kell találnunk az EU szén-dioxid-lábnyomának csökkentésére, anélkül hogy ez negatív
hatással lenne az egész gazdaságra és társadalomra” – hangsúlyozta Stefan Back. „Kidolgozhatnánk, elfogadhatnánk
és bevezethetnénk egy olyan szén-dioxid-árazási rendszert, amely figyelembe veszi a vállalkozásokra és a polgárokra
gyakorolt hatást, és amelyet ezek az érintettek teljes mértékben el is fogadnak” – tette hozzá. (mp)

Az EGSZB sürgeti az uniós vezetőket, hogy erősítsék meg az euró nemzetközi
szerepét
Nemrégiben elfogadott véleményében az EGSZB arra kérte az uniós vezetőket,
hogy tegyenek több erőfeszítést az euró nemzetközi szerepének erősítésére. Az
EGSZB szerint az erős euró a polgárok jólléte és a vállalkozások szempontjából is
kedvező lenne, támogatná a közös értékeket és előmozdítaná a közös érdekeket.
Az EGSZB hangsúlyozza továbbá, hogy a gazdasági növekedést és az ellenálló
képességet, valamint az euróövezet alkalmazkodóképességét javító további
intézkedések végül erősítenék az euró nemzetközi szerepét. Az EGSZB
véleményében szereplő ajánlások túlmutatnak az Európai Bizottság javaslatain.
A közös valutát alátámasztó euróövezeti gazdaság erősítésének alapját a jobb
társadalmi kohézió, gazdasági konvergencia, versenyképesség és innováció kell hogy képezze. Csökkenteni kell a
tagállamok közötti és azokon belüli különbségeket, mivel ezek visszafogják az EU gazdasági teljesítményét.
Az EGSZB ezenkívül egységesebb megközelítést szorgalmaz a nemzetközi diplomácia területén, és proaktívabb
fellépést a közös érdekek védelmében. Ez új kereskedelmi lehetőségeket is nyithat.
Az EGSZB a gazdasági és monetáris unió és a bankunió
megvalósításának is kiemelt jelentőséget tulajdonít. Ennek
kapcsán az EGSZB azt ajánlja, hogy vizsgáljanak meg olyan
lehetőségeket, amelyekkel likvidebb és biztonságosabb
euróeszközöket lehet létrehozni. Ezek ellensúlyozhatnák az
euróövezet államkötvénypiacának jelenlegi széttagoltságát,
amely árt az egységes fizetőeszközbe vetett piaci
bizalomnak.
Tudjon meg többet arról, hogy az EGSZB mit ajánl az euró
nemzetközi használatának élénkítésére, és hogy ez milyen
előnyökkel járna az uniós polgárok és vállalkozások
szempontjából! (jk)

Makroregionális stratégiák: az EGSZB változtatásokat sürget
Az EGSZB a makroregionális stratégiák javítását szorgalmazza, és egy feltáró vélemény keretében szakpolitikai
javaslatokat mutat be a bennük rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása érdekében.
A júniusban bemutatott javaslatok a meglévő makroregionális stratégiák mélyreható elemzésén alapulnak. Ebből az

elemzésből kiderült, hogy a stratégiák eddig hasznos eszközként szolgáltak a
kohéziós politika, valamint a megerősített integráció és együttműködés számára,
azonban nem feleltek meg a társadalmi és területi egyenlőtlenségek
csökkentésének és a környezeti fenntarthatóság fokozásának előmozdítása
tekintetében támasztott elvárásoknak.
Annak érdekében, hogy a makroregionális stratégiák nagyobb hatást
gyakorolhassanak az egyenlőtlenségek csökkentésére, az EGSZB azt ajánlja, hogy
mindenekelőtt az együttműködő partnerek közötti kommunikációt és
konnektivitást tegyék hatékonyabbá, és ösztönzzék a civil társadalmi
szervezeteknek a stratégiák végrehajtásába és ellenőrzésébe történő szorosabb
bevonását.
A politikai döntéshozóknak ezért meg kell erősíteniük a politikai beavatkozásokat, aktívabban el kell kötelezniük
magukat a makroregionális stratégiák iránt, és csökkenteniük kell a bürokráciát. A meglévő adatbázisok működő
hálózatba szervezésének, összekapcsolásának és kezelésének bevezetése szintén fontos tényező.
Az EGSZB úgy véli, hogy a makroregionális stratégiákkal kapcsolatos kommunikációt javítani kell e stratégiák
láthatóságának növelése, valamint a hálózatépítés és a részvétel ösztönzése érdekében.
Mind területi, mind pedig ágazati szempontból előnyben kell részesíteni a szociális partnerek, a helyi társadalmigazdasági szereplők és a civil társadalmi szervezetek hálózatokba és klaszterekbe szerveződését. A döntéshozatalban,
valamint a szakpolitikák tervezésében és értékelésében való részvételük rendkívül hasznos a makroregionális
stratégiák végrehajtásához, mivel ösztönözheti a kohéziót, valamint a társadalmi és környezeti fenntarthatóságot.
Végezetül az EGSZB hatékony hálózatokat javasol az oktatási tevékenységek számára. Ezek a környezeti
fenntarthatóság terén nyújtott teljesítmény javításában is segíthetnének. (jk)

Az EGSZB a Tour de France rajtrendezvénye alkalmából a tiszta mobilitás
témájához kapcsolódó eseményeknek ad otthont
A Tour de France kezdetét jelentő „Grand Départ” tiszteletére az EGSZB a szerző,
Alberto Toscano újságíró részvételével július 3-án bemutatót szervezett a Gino
Bartali olasz kerékpárbajnokról és háborús hősről szóló könyv megismertetésére.
A rendezvény keretében egy vita is zajlott, melynek tárgya a tiszta mobilitás volt.
„Jót kell cselekedned, de nem kell beszélned róla” – szokta mondani Gino Bartali,
az olasz kerékpárbajnok, a Giro d’Italia háromszoros és a Tour de France
kétszeres győztese. Az ő történetét dolgozza fel Alberto Toscano A Bike against
Nazi Barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali című könyve,
amelyet 2019. július 3-án mutattak be az EGSZB-nél.
Gino Bartali, aki élesen ellenezte Mussolini rezsimjét, zsidók százainak életét
mentette meg Olaszországban a holokauszt alatt azzal, hogy futárként több ezer kilométeren át bizalmas
dokumentumokat szállított a kerékpárján, miközben hivatalosan azokat a hosszú edzéstávokat teljesítette, amelyekről
híres volt. Egy csendes hős volt, aki sohasem beszélt a háború alatti tevékenységéről, még akkor sem, amikor a
második világháború már véget ért.
Az EGSZB-nél tartott rendezvény keretében egy vitát is
szerveztünk a tiszta mobilitásról, amelyen részt vett többek
közt Luca Jahier, az EGSZB elnöke, Pierre Jean Coulon, az
EGSZB TEN szekciójának elnöke és Brüsszel
városközpontjának polgármestere. A cél nemcsak az volt,
hogy felhívjuk a figyelmet a sport és a környezetbarát
közlekedési módok fontosságára, hanem az is, hogy
tisztelettel adózzunk bizonyos emberi értékek előtt. (mp)

A fogyatékosságot nem sajnálatot keltően kell megjeleníteni a médiában

Az európai médiának hosszú utat kell még megtennie ahhoz, hogy pontos és
befogadó módon kommunikáljon a fogyatékosságról: jelenleg gyakran egysíkúan,
sajnálatra méltóként mutatják be a fogyatékossággal élőket, mítoszokat és
tévhiteket terjesztve róluk, továbbá nem biztosítják kellő mértékben, hogy a
hírműsorok és szórakoztató programok eleget tegyenek a teljes körű
akadálymentesség kritériumainak.

sor Brüsszelben.

A média kulcsszerepet tölt be a fogyatékossággal élők jogainak
megismertetésében, valamint a velük kapcsolatos, az európai társadalmat még
mindig átható előítéletek és stigmák elleni küzdelemben. Ez volt a legfontosabb
téma az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) „A fogyatékossággal
élők jogainak megismertetése” című meghallgatásán, melyre június 28-án került

„A fogyatékossággal élők jogainak megismertetése egy fontos pontja annak a szélesebb témakörnek, hogy hogyan
ábrázoljuk társadalmaink sokféleségét. Ez demokratikus értékeinknek is központi eleme. A következő években ez lesz
az egyik legfontosabb témánk” – mondta el a rendezvényt megnyitó Ioannis Vardakastanis EGSZB-tag.
A meghallgatáson EGSZB-tagok, valamint a fogyatékossággal élő személyeket támogató különböző nem kormányzati
szervezetek képviselői vettek részt. Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (European Broadcasting Union, EBU),
valamint a Media Diversity Institute (MDI) nevű, a sokféleségnek a médiában való megfelelő megjelenítését
szorgalmazó médiafelügyeleti szerv is képviseltette magát a rendezvényen. (ll)

Az alapvető szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé kell tenni
A szociális jogok európai pillérének hatékonyabb megvalósítása, hangsúlyt
helyezve az alapvető szolgáltatások előmozdítására – ez volt a júniusi plenáris
ülés egyik témája. Az erről elfogadott saját kezdeményezésű véleményt Raymond
Hencks és Krzysztof Balon állította össze.
Az EGSZB hangsúlyozza, hogy mindenkinek jogot kell biztosítani, hogy
hozzáférjen az olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint a víz- és energiaellátás
vagy a közlekedés, és rámutat, hogy ezek létfontosságúak a társadalmi
igazságossághoz.
E szolgáltatások némelyike nincs kellően szabályozva, illetve a szabályokat nem
megfelelően hajtják végre – hangsúlyozta Raymond Hencks. „Kérjük, hogy az
alapvető szolgáltatásokat mindenki számára tegyék elérhetővé” – mondta,
hozzátéve, hogy ez csak az első lépés. „Az alapvető szolgáltatások fogalmát is
tisztázni kell, és konkrét intézkedéseket kell hozni a jelenlegi hiányosságok
orvoslására, valamint e szolgáltatások zökkenőmentes és a felhasználók
igényeinek megfelelő működésének biztosítására.”
Az EGSZB ezért üdvözli, hogy a szociális pillér 20. alapelve megerősíti az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés
jogát. „Ezek a szolgáltatások a társadalmi igazságosság létfontosságú elemei, melyeket alátámaszt egyrészt a
felhasználók közötti egyenlő bánásmód elve, azaz bármiféle megkülönböztetés vagy a kirekesztés tilalma, másrészt a
megfizethető és magas színvonalú szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés elve” – emelte ki Krzysztof
Balon. (mp)

Az uniós vezetőket sürgették, hogy tegyék Európát a fenntartható fejlődés
világbajnokává
A nemzeti gazdasági és szociális tanácsok az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottsággal együtt Rómából üzentek az EU vezetőinek, ahol június 13-án és 14én azért ültek össze, hogy Európa fenntartható fejlődésében betöltött
szerepükkel, valamint a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos kérdéseket
vitassanak meg.
Az ülés az EGSZB és az uniós tagállamok gazdasági és szociális tanácsai
elnökeinek és főtitkárainak éves találkozója keretében zajlott, az EGSZB és az
Olasz Gazdasági és Szociális Tanács (CNEL) közös szervezésében.
Az olasz elnök, Sergio Mattarella részvételével fémjelzett nyitóülésen olyan
fontos személyiségek mondtak beszédet, mint Olaszország külügyminisztere,
Enzo Moavero Milanesi , illetve a CNEL elnöke, Tiziano Treu.
Luca Jahier, az EGSZB elnöke felhívást intézett az újonnan megalakuló Európai Parlamenthez és a jövőbeli Európai
Bizottsághoz, kérve, hogy szilárd és meghatározó politikai vezetéssel tegyék lehetővé, hogy Európa a fenntartható
fejlődés világbajnokává váljon.
A vita főbb következtetései, amelyeket az EU vezető intézményeinek is elküldtek, az alábbiak voltak:
Az EU-nak a következő évtizedben átfogó prioritásként kell tekintenie az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló
menetrendjére ahhoz, hogy képes legyen kezelni öt meghatározó átmenetet:
a gazdasági átalakulást,
az energetikai és ökológiai átalakulást,
a kiterjedt társadalmi átalakulást,
a demokratikus és a részvétellel kapcsolatos átalakulást, valamint
a nemzetközi kapcsolatok terén tapasztalható geopolitikai átalakulást.
A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendből mindenkinek előnye származik:
a munkaadóknak, ugyanis a fenntartható fejlődési menetrendhez kapcsolódó ágazatokban a

versenyképességért való küzdelem globális szinten folyik majd,
a munkavállalóknak, hiszen számos fenntartható fejlődési cél Európa szociális dimenziójához kapcsolódik,
valamint a civil társadalomnak is, amely, ha teljes mértékben részt vesz az irányításban, meghatározónak
bizonyulhat a fenntartható fejlődési célok megvalósításának megfelelő nyomon követésében.
A szociális jogok európai pillérének tetemes részével még mindig nem foglalkoztak megfelelő mértékben, ezért ki
kell alakítani egy ütemtervet, hogy lökést adjunk a végrehajtásnak.
Az európai szemeszter folyamatát úgyszintén hozzá kell igazítani a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendhez.
A 2021–2027 közötti teljes uniós költségvetés 40%-át a fenntartható fejlődésre kell előirányozni.
A hivatalba lépő Európai Bizottságban ki kell nevezni egy alelnököt, aki azért felelős, hogy a fenntartható
fejlődési célokat minden uniós szakpolitikába beépítsék.
A remény és a lendület projektje ez, amely képes megszilárdítani az EU-ban az egységet és a szolidaritást, és
mozgósítani többek között a civil társadalmat és a fiatalokat.
A gazdasági és szociális tanácsok, amelyeket a fenntartható fejlődési modellekről indítandó nyilvános
konzultációk szervezésével lehetne megbízni, a polgári részvétel fórumai lehetnek.
Az EU-nak mint a világ legnagyobb gazdaságának kereskedelempolitikáján keresztül alapvető szerepet kell
játszania a fenntartható fejlődési menetrend világszintű előmozdításában.
Az ülésen elfogadott következtetések teljes szövege itt érhető el: (dm)

Az EU-nak átfogóbb választ kellene kínálnia a jogállamiság megsértésének
eseteire
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság arra kérte az EU-t, hogy proaktívabb
megközelítéssel próbáljon gátat vetni annak a tendenciának, hogy az EU
különböző részein egyre gyakrabban sérül a jogállamiság. Félő ugyanis, hogy ez a
folyamat a demokrácia, valamint az alapvető jogok és szabadságok általános
válságává szélesedik.
A júniusi plenáris ülésén elfogadott egyik véleményében az EGSZB szorgalmazta,
hogy a civil társadalmi szervezeteket hatékonyabban és közvetlenebbül vonják be
a jogállamiság EU-n belüli leépítése elleni garanciák kidolgozásába és
érvényesítésébe. Számos ilyen szervezet figyelemfelkeltő, jogvédelmi vagy
érdekképviseleti szerepet tölt be, és így az autoriter kormányok egyik legelső
célpontja.
Az EGSZB – hangsúlyozva, hogy különleges szerep hárul rá, és köteles fellépni, amikor a saját tagjait és általában véve
a civil társadalmat veszély fenyegeti az Unión belül – hatékonyabb védelmet kért a civil társadalmi szervezetek és
mellettük más fontos, közéleti „őrszem” feladatokat ellátó szereplők – például újságírók, visszaéléseket bejelentő
személyek és emberijogvédők – számára.
A vélemény az EGSZB hozzájárulása a jogállamiság EU-n belüli további erősítéséről zajló mérlegelési folyamathoz,
amelynek elindítását az Európai Bizottság egy közelmúltbeli közleményében javasolta, melyben egyúttal felkérte az
összes érdekelt felet a vitában való részvételre.
A véleményben az EGSZB üdvözölte az Európai Bizottság
arra irányuló törekvéseit, hogy felhasználja a rendelkezésre
álló eszközöket arra, hogy erősítse a jogállamiságot a
tagállamokban, noha megjegyezte, hogy ezek nem mindig
képesek megelőzni vagy korrigálni az alapvető jogok és
szabadságok elleni összehangolt támadásokat. (ll)

Az EGSZB támogatja a finn elnökség éghajlat-politikai fellépését
Az EU Tanácsának finn elnöksége , amely július 1-jén lépett hivatalba, azt tűzte ki
legfontosabb céljául, hogy az Unió jelentős kibocsátáscsökkentés mellett
kötelezze el magát, és ezzel elősegítse, hogy 2050-re megvalósuljon a
klímasemlegesség. Az EGSZB támogatni fogja az elnökség éghajlat-politikai
fellépését, és továbbra is egy olyan uniós keret létrehozásán dolgozik, amelynek
segítségével polgárok és közösségek irányítása mellett indulhatnak
éghajlatvédelmi kezdeményezések.
A finn elnökség prioritása továbbá, hogy megerősítse a közös értékeket és a
jogállamiságot, versenyképesebbé és társadalmilag befogadóbbá tegye az EU-t,
megerősítse az EU globális vezető szerepét az éghajlat-politikában és teljes körűen védje a polgárok biztonságát.
Hivatali ideje alatt Finnország komoly kihívásokkal néz szembe. Ilyen a brexit-folyamat, illetve az EU következő
többéves pénzügyi keretéről folytatandó, tagállamok közötti tárgyalások. A 2020 utáni időszakra szóló többéves
pénzügyi keretre vonatkozó szakpolitikai ajánlásaiból, különösen pedig a kiadási programokra vonatkozó ágazati
jogalkotási javaslatokból kiindulva az EGSZB arra törekszik majd, hogy – kellő időben történő lezárásuk érdekében –
építő módon befolyásolja a tárgyalásokat.

Összhangban jelmondatával – „Fenntartható Európa, fenntartható jövő” – Finnország a környezetbarát
tárgyalásszervezési kultúra népszerűsítésére összpontosít: sok ülést – köztük hat nem hivatalos miniszteri találkozót –
Helsinkiben rendez, és a résztvevőket kannákba töltött finn csapvízzel és helyben termesztett bioélelmiszerekkel
kínálja.
Az EGSZB is több ülést tart majd az EU elnökségi feladatait ellátó országban. Az EGSZB Elnöksége már június 6-án
összeült Helsinkiben, és mindhárom csoportja tervez üléseket Finnországban a következő hónapokra (Munkaadók:
október 8–9., Munkavállalók: október 9., Sokféleség Európája: szeptember 16–17.). 1995. évi uniós csatlakozása óta
Finnország most harmadszor látja el a soros elnökség feladatait. Először 1999-ben, majd 2006-ban töltötte be ezt a
tisztséget. Az EGSZB-nek a finn elnökség idejére tervezett tevékenységeiről az ide kattintva elérhető brosúrában
olvashat bővebben.(ml)

Csoportokkal kapcsolatos hírek
Egy közelmúltban készült tanulmány szerint a társasági adó csökkentésének
beruházásélénkítő hatása van
EGSZB Munkaadók csoportja
A társasági adó a legkárosabb adófajta a gazdasági növekedés szempontjából. A
közvélekedéssel ellentétben az elmúlt 40 évben a társasági adóból származó
bevételek GDP-hez viszonyított aránya nem csökkent. Azok az országok, amelyek
az elmúlt években csökkentették tényleges társaságiadó-kulcsukat, a következő
években növekedést könyvelhettek el a beruházások terén. Többek között erre a
következtetésre jut az a nemrégiben megjelent tanulmány, amelyet az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság megbízásából, a Munkaadók csoportjának
kérésére készítettek.
A magas társaságiadó-kulcsok azáltal akadályozhatják az üzleti tevékenységet,
hogy bizonyos befektetési projektek veszteségessé válnak, így csökken az
adóalap és ezért az adóbevételek is. Általánosságban a közvetlen külföldi
befektetésekre vonatkozó adókulcs egy százalékpontos növekedése az ilyen
befektetések 3,7%-os csökkenéséhez vezet.
Az elemzésből az is kiderül, hogy a társasági adó csökkentése nem eredményez
szükségszerűen jelentős államháztartási hiányt, hanem akár mintegy
önfinanszírozó jellegű is lehet. Hat ország esetében a társaságiadó-kulcsok
csökkentése a bevételek növekedéséhez vezetett. Az alacsonyabb társasági adó
nagyobb növekedést jelent – az adókukulcs 10 százalékpontos csökkentése az
éves növekedést 1–2 százalékponttal növelheti.
„A tanulmány hasznos és megbízható eszközként kíván szolgálni az adózásról
folytatott vitában. Ez különösen fontos az Európai Unió jelenlegi helyzetében,
ahol populisták torzítják és saját céljaikra használják ki a vállalatok (különösen a nagy multinacionális vállalatok)
adózásának közmegítélését” – jelentette ki Krister Andersson, a Munkaadók csoportjának alelnöke. A tanulmány
adatokkal és konkrét példákkal ellensúlyozza ezt a narratívát.
Bár az adókulcsok jelentősen csökkentek az elmúlt negyven évben, a társasági adóból származó bevételek GDP-hez
viszonyított aránya az 1980 évekéhez hasonló szinten maradt. A társasági adóból származó bevételek általában a GDP
2–3%-át teszik ki, míg a bérekkel kapcsolatos, illetve a héából és jövedelemadókból származó adóbevételek összesen a
GDP több mint 30%-át.
A tanulmányt az EGSZB honlapjáról lehet letölteni a következő linken keresztül: https://europa.eu/!NB43bP (lj)

Az EGSZB Munkavállalók csoportjának vitája a foglalkoztatásról, a
konvergenciáról és a szociális jogokról Romániában
Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke
A Munkavállalók csoportja június 25-én rendkívüli ülést tartott Romániában,
Bukarestben. Az ülés témája a munkajogok és a szociális konvergencia, illetve a
közös értékek Európája volt. Oliver Röpke, a Munkavállalók csoportjának elnöke
gratulált a román elnökségnek számos olyan eredményhez, amelyek döntő
szerepet játszanak a dolgozó emberek életének javításában, mint például az
Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásához, valamint a munka és a magánélet
közötti egyensúlyról és az átlátható, kiszámítható munkafeltételekről szóló
irányelvekhez.
A viták középpontjában a munkaerő mobilitásával, a foglalkoztatással és a szociális jogok Európai Unión belüli
konvergenciájával kapcsolatos fő kihívások álltak. Marius-Constantin Budăi , Románia munkaügyi és társadalmi
igazságosságért felelős minisztere hangsúlyozta, hogy gazdasági konvergenciára van szükség, valamint hogy
különösen a nyugati és keleti országok közötti bérszakadékot kell csökkenteni.
Több felszólaló hivatkozott a szociális jogok európai pillérére, amely, ha megfelelő módon valósul meg, felfelé irányuló
konvergenciát eredményezhet. Az öt romániai szakszervezeti szövetség vezetői felhívták a figyelmet a Romániában
megfigyelhető foglalkoztatási és szociális kihívásokra, így a szegénység magas szintjére, az alacsony bérekre, a
kollektív szerződésekkel és a szociális párbeszéddel kapcsolatos problémákra és a nagyarányú kivándorlásra.
A munkaerő-mobilitást illetően rámutattak, hogy bár az hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és segíthet a

szakemberhiány kezelésében az EU-ban, a képzett munkavállalók túl nagy arányú elvesztése káros hatást gyakorolhat
a származási országokra. Ez a helyzet Romániában is, ahonnan jobb életkörülményeket keresve hárommillióan
vándoroltak ki. (mg)
További információ itt található.

Arno Metzler, a Sokféleség Európája csoport elnöke részt vett az UNAF
közgyűlésén
Szerző: az EGSZB Sokféleség Európája csoportja
A „Családszövetségek Nemzeti Uniója” (UNAF) nevű francia szervezet június 22–
23-án Reimsben tartotta közgyűlését. Arno Metzlert Christiane Basset, az UNAF
alelnöke és egyben az EGSZB-nél működő III. Csoport tagja hívta meg a
rendezvényre. A legfontosabb megvitatott téma a részvételi demokrácia, illetve a
közvetítő szervek szerepe volt.
A Sokféleség Európája csoport nevében Arno Metzler szólt a közgyűléshez, arról
beszélve, hogy Európa hogyan hallgatja meg a szervezett civil társadalom
hangját. A családpolitikáról szóló felszólalásában bejelentette, hogy a Sokféleség
Európája csoport 2019. november 12-én Új szerepmodellek az európai
társadalmak számára címmel konferenciát tart.

„Nem értem, miért nincs uniós szintű családpolitikai megközelítésünk. Ezt a hiányosságot pótolnunk kell, hiszen a
családok az európai kulturális örökség fontos elemei: ők az a »cement«, amely a civil társadalmat és a civil társadalmi
szervezeteket összetartja” – fejtette ki Metzler úr. Hozzátette még, hogy szorgalmazni fogja a III. Csoportnál, hogy
„ragadják magukhoz európai szinten a kezdeményezést, és gyűjtsék egybe mindazokat, akik hozzájárulnak ahhoz,
hogy a családok létezhessenek és védelmet élvezhessenek Európában”.
A 600 résztvevő melegen üdvözölte azt az elgondolást, hogy a Staffan Nilsson által tető alá hozott Európai Vidéki
Parlament mintájára állítsanak fel egy Európai Családi Parlamentet is. Az UNAF elnöke ígéretet tett arra, hogy
támogatja az Európai Családi Parlamentnek a megvalósítását, és más európai családszövetségeket is erre ösztönöz
majd. (jh)

Hamarosan az EGSZB-nél / kulturális események
Finn kulturális est az EGSZB-nél
Az EGSZB július 17-én finn estet szervez annak alkalmából, hogy Finnország most
veszi át az EU Tanácsának elnökségét. A rendezvényen az ország kultúráját és
hagyományait idéző zenéket és táncokat láthatunk-hallhatunk.
Meri Pajunpää táncművész a Netta Skog's digitális harmonika hangjára mutatja
be a strukturált improvizáció technikájára épülő táncát a közönségnek. (ck)
További információ:
A regisztrációhoz kérjük, kattintson ide.
Az est részletes programját itt találja.
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