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Nagyobb egység, szolidaritás és
versenyképesség, másodrendű polgárok nélkül

BEVEZETŐ

Tisztelt Olvasó!
Nagy örömömre szolgált, hogy szeptemberi plenáris ülésünkön vendégül láthattuk
Karl-Heinz Lambertzet, a Régiók Bizottsága frissen megválasztott elnökét. Amellett,
hogy a két bizottság, amelynek tagjai vagyunk, a logisztikai együttműködés példaképe, hiszen közös a székházunk és számos adminisztratív szolgáltatáson is osztozunk,
van még egy dolog, ami közös bennük és ami még nagyobb jelentőséggel bír amiatt,
hogy az EU eltávolodott a polgáraitól. A két konzultatív bizottság a nagy európai
intézményekben olyan szervezeteket vagy intézményeket képvisel, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a polgárokkal azok lakóhelyén, munkahelyén, hazájukban,
régiójukban, illetve városukban vagy településükön: a civil társadalmi szervezetekről
és a helyi önkormányzatokról van szó. Itt az ideje, hogy kihasználjuk azt a bölcsességet, amellyel a szerződések létrehozták ezt a két intézményt az Unió és annak minden
egyes polgára javára; itt az ideje, hogy fokozzuk a szinergiákat egyrészt azért, hogy
jobban megértessük a nagy intézményekkel a polgárok vágyait, másrészt pedig,
hogy erősítsük a polgárok részvételét az európai projektben. A jövőben Európának
közelebb kell kerülnie polgáraihoz.
Örömömre szolgált az is, hogy fogadhattuk Jean-Claude Junckert, és szeretném neki
megköszönni, hogy ismét eljött, hogy párbeszédet folytasson az európai civil társadalommal, de különösen azt, hogy ezt közvetlenül azután tette meg, hogy elmondta
az Európai Parlament előtt az Unió helyzetét értékelő beszédét. Véleményem szerint
ez bizonyítja az annak elérésére irányuló valós szándékot, hogy a polgárok ismét
magukénak érezzék a vitát, és hogy meghallgassuk mondanivalójukat. Ez a jelzés
természetesen nekünk, az EGSZB tagjainak szólt, de az Európai Bizottság elnöke
nagyon is jól tudja, hogy amikor hozzánk szól, hallgatósága sokkal nagyobb annál,
mint ahányan a plenáris ülésteremben vagyunk.
Jean-Claude Juncker nem ismételte meg a beszédét, hanem kiemelt abból bizonyos pontokat és meghallgatta a civil társadalom képviselőit, akik megosztották
vele aggályaikat. Mindez valódi reményt kelt arra, hogy az európai projekt új lendületet kap ahhoz, hogy megvalósítsa alapelveit. Egy dolog bizonyos: bizottságunk
három csoportja – amely munkaadókat, munkavállalói szakszervezeteket és más
társadalmi-szakmai vagy polgári szövetségeket képvisel – egyértelműen az Európai Bizottság mellé áll minden alkalommal, amikor az nagyobb kohéziót, egységet,
szolidaritást és hatékonyságot kér a tagállamoktól. Csoportjaink egységesen vallják,
hogy az Uniónak van jövője, és készek részt venni annak alakításában, illetve a helyi
szintű megvalósításban.
Georges Dassis,
az EGSZB elnöke
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Konferencia a külső határok
biztonságáról

2017. november 23–24.,
Madrid

Civil társadalmi médiaszeminárium:
Az uniós civil társadalom szerepe
a kommunikáció globalizálódott
világában

2017. december 6–7., Brüsszel
az EGSZB plenáris ülése

2017. december 7., Brüsszel
a civil társadalmi díj ünnepélyes
átadása

2017. december 7–8., Milánó

A kulturális örökség európai évének
(2018) hivatalos nyitórendezvénye

A biodiverzitás csökkenése
életünk alapjait veszélyezteti
A társadalom legyen az
európai energiaunió egyik fő
haszonélvezője!
Több mint száz pályázat
érkezett az EGSZB 2017-es
civil társadalmi díjára

Az EGSZB szeptemberi plenáris ülésén Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke optimizmusának adott
hangot Európával kapcsolatban. Emlékeztetett arra, hogy 8 millió új munkahely jött létre, csökkent a költségvetési
hiány, több mint 225 milliárd eurót lehet
beruházásra fordítani a Juncker-terv
részeként, útjára indult az Európai Szolidaritási Testület és az EU sikereket ért
el a nemzetközi kereskedelem terén. Az
Európai Bizottság elnöke ugyanakkor
néhány aggodalmát is megosztotta az
EGSZB tagjaival, és az EGSZB segítségét
kérte azok megválaszolásában: „A szociális pillér nagyon közel áll a szívemhez.
Meggyőződésem, hogy Európának jobban
oda kell figyelnie a dolgozók aggodalmaira
és szükségleteire. Máskülönben Európa két
részre szakad: a nyertesekre, akik előnyökhöz jutnak, és azokra, akik – tévesen vagy
joggal – azt hiszik, hogy az európai építkezés során megfeledkeztek róluk.”
„Nem hagyjuk Önt egyedül a törekvéseiben” – fogalmazott válaszában az EGSZB
elnöke, Georges Dassis. „Bármelyik
opciót is választják Európa jövője számára,
az EGSZB egy nagyobb kohéziós erővel bíró
és koherens Európai Unió mellett áll ki,
amely képes tényleges esélyegyenlőséget

Georges Dassis EGSZB-elnök átnyújtja az Európa jövőjéről folytatott nemzeti vitákról szóló
jelentéseket Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének
biztosítani mindenki számára. Az EGSZB
eltökélt szándéka, hogy segítsen ennek
elérésében.” Georges Dassis átnyújtotta
Jean-Claude Junckernek az Európa
jövőjéről folytatott – az év folyamán 27
tagállamban szervezett – nemzeti vitákról
szóló jelentéseket.
Jacek Krawczyk, a Munkaadók csoportjának elnöke üdvözölte az európai

kereskedelmi menetrendre és a megújított ipari stratégiára vonatkozó európai
bizottsági kezdeményezéseket. „Célunk,
hogy a legvonzóbb ökoszisztémát biztosítsuk a beruházás, az üzemeltetés és a kereskedelem számára. Olyan ökoszisztémát,
mely minden vállalkozásnak megfelel,
függetlenül attól, hogy az iparban vagy

>>> 3. oldal

Az EGSZB plenáris ülésén felszólaltak a „Tiltsák be
a glifozátot!” kezdeményezés előterjesztői
Néhány héttel azelőtt, hogy az Európai
Bizottság (október 4-én) szavazott volna
a glifozát engedélyének tíz évre történő
meghosszabbításáról, az EGSZB a szeptember 20-i, szerdai plenáris ülésén fórumot szervezett a kérdés megvitatására.
Az európai polgári kezdeményezés előterjesztői közül ketten, David Schwartz
(WeMove.eu) és Herman van Bekkem
(Greenpeace) meghívást kaptak, hogy
ismertessék a kezdeményezés céljait,
melyek a következők: tiltsák be a glifozátot, vizsgálják felül a növényvédő szerek jóváhagyására vonatkozó eljárást,
valamint vezessenek be az egész EU-ra
kiterjedő, kötelező érvényű csökkentési célértékeket a növényvédő szerek
használatára vonatkozóan.
A támogatóknak – akik több mint
1,3 millió aláírást gyűjtöttek 5 hónap
alatt – meggyőződése, hogy az EU-nak
a növényvédőszer-mentes jövőt kell célul
kitűznie.
A glifozát esetleges tilalmának kérdése
Európa-szerte megosztotta a közvéleményt, nem utolsósorban a hatástanulmányok ellentmondásos eredményei
miatt. Ezek az eltérő nézetek tükröződtek a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és

Herman van Bekkem (Greenpeace) ismerteti a „Tiltsák be a glifozátot!” európai polgári kezdeményezést
környezetvédelem” (NAT) szekció egyik
idei ülésén szervezett vitában és az
EGSZB-tagok különböző kijelentéseiben
is a plenáris ülés vitái során.
Brendan Burns, az EGSZB NAT szekciójának elnöke a lényegre tapintott: „Senki
sem szereti, ha egészségtelen vegyi anyagok vannak a környezetében vagy az élelmiszerében. Az április 5-i szekcióülésünkön
szervezett vita, melyre az európai polgári
kezdeményezés szervezői mellett azonos
számban hívtunk meg a glifozátot támogató és ellenző előadókat, azonban arról
tanúskodott, hogy nincs konszenzus a glifozát környezeti és egészségügyi hatásaival
kapcsolatban.”

www.eesc.europa.eu

A vita összegzésekor Georges Dassis EGSZB-elnök kiemelte, hogy „Nem
vagyunk tudósok, de nyilvánvalóan el kell
fogadnunk a tanulmányok eredményét,
feltéve, hogy objektív tanulmányokról van
szó. Az embereket mindenképpen a multinacionális vállalatok érdekei fölé kell helyezni,
és 1,3 millió európait nem lehet figyelmen
kívül hagyni. Az EU feladata, hogy valódi
tudományos érveken alapuló, megoldásorientált módon válaszoljon polgárainak.”
(sma)
l

A biodiverzitás csökkenése
életünk alapjait
veszélyezteti

A radikalizálódás ellen a legjobb
fegyver a kritikus gondolkodás és
a közösséghez tartozás érzése
© Shutterstock

© Shutterstock

Kiemelten kell kezelni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, segíteni kell őket identitásuk kialakításában
és meg kell tanítani őket kritikusan gondolkodni –
az EGSZB által szeptemberben tartott meghallgatás
szerint ezek a legfontosabb tényezők, ha sikeresen
meg akarjuk előzni a fiatalok radikalizálódását.
A civil társadalom szerepe a fiatalok radikalizálódásának megelőzésében című meghallgatás
arra is rávilágított, hogy a társadalom hajlamos csak
utólag, reaktív módon cselekedni, és nincs összehangolt, több szerv részvételét alkalmazó megközelítés.

Az EGSZB megkongatta a vészharangot a nyár folyamán sorozatosan fellépő szélsőséges időjárási események miatt. Intézményünk számos javaslatot tett
már azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne jobban
védeni a természetet, ezek azonban eddig válasz nélkül
maradtak. „Ismét arra kérjük az Európai Bizottságot és
a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a biodiverzitásról
szóló stratégia mielőbbi, következetes végrehajtásáról;
azon belül is elsősorban a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv, illetve a vízügyi irányelv megvalósításáról” – fogalmazott Lutz Ribbe EGSZB-tag (Különféle
érdekcsoportok, Németország), utalva az EU biodiverzitás-politikájáról szóló véleményre, melynek
ő volt az előadója.

amely állandó jogi védelmet élvez és kezelési tervvel
rendelkezik. „Mindez jól mutatja az EU és számos tagállam tehetetlenségét vagy akár nemtörődömségét. Tisztában vagyunk azzal, hogy az EU-nak számos problémával
kell foglalkoznia. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a biodiverzitás a mi életünk
alapjairól is szól, a minket körülvevő környezet
folyamatos pusztításával pedig ez el fog tűnni” –
figyelmeztetett Lutz Ribbe. A Natura 2000 területek
finanszírozása jelenleg majdnem teljes egészében az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból történik, ami
gyakran érdekellentétekhez vezet. Az EGSZB ezért
külön költségvetést kér a Natura 2000 számára.

Az EGSZB külön költségvetési tétel létrehozását
kéri a Natura 2000 finanszírozására, illetve szorgalmazza, hogy a biodiverzitást átfogó kérdésként
kezeljék.

A biológiai sokféleséget más szakpolitikákba is be kell
építeni, különösen a mezőgazdasági szektorban, amely
a legnagyobb nyomást gyakorolja a földi ökoszisztémákra. „Bízunk benne, hogy az „ökológiai jelentőségű
területek” félidős értékelésekor, illetve a közös agrárpolitika közelgő reformja során kiemelt kérdésként kezelik
majd a biodiverzitással kapcsolatos célok elérését” – fejtette ki Lutz Ribbe. (sma)
l

A Natura 2000 hálózat célja a ritka és egyedülálló biotópok megőrzése. Mára már majdnem az összes Natura
2000 területet kijelölték, de csak néhány van közöttük,

Az EGSZB az EU cukoriparának nagyobb
mértékű támogatására kéri az Európai
Bizottságot
A répacukor-gyártási kvóták októberi megszűnésével
az európai cukoripar egy teljesen új helyzetben találja
majd magát. Az, hogy ebből az új kihívásból sikertörténet lesz-e a cukoripar számára, nagymértékben függ
attól, hogy az EU hogyan támogatja az európai répacukor-feldolgozókat és cukorrépa-termelőket.
Közvetlenül a cukorrépa-termelésre vonatkozó kvóták október 1-jei eltörlését megelőzően az EGSZB saját
kezdeményezésű véleményt fogadott el Ipari szerkezetváltás az uniós cukorrépaiparban címmel.
A répacukor-gyártási kvóták megszüntetése lehetővé
teszi majd az EU cukoripara számára a cukor korlátlan
kivitelét. „Ez óriási lehetőség az európai cukortermelők
számára, akiknek azonban ahhoz, hogy teljes mértékben
kihasználhassák ezt a liberalizációt, szükségük van az
Európai Bizottság maradéktalan támogatására” – jelentette ki José Manuel Roche Ramo EGSZB-tag (Különféle érdekcsoportok, Spanyolország), a vélemény
előadója. Az EGSZB megítélése szerint az EU-nak az
új szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó

tárgyalások során érdemes elővigyázatosabbnak lennie a kereskedelem liberalizációjával kapcsolatban. „Az
Európai Bizottságnak a szabadkereskedelmi tárgyalások
során érzékeny témaként kell kezelnie a cukrot, és fenn
kell tartania az uniós cukorilletékeket.”
Estelle Brentnall társelőadó (CCMI-küldött, Belgium)
hangsúlyozta, hogy a cukorrépaipar nagyban hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a gazdasági tevékenységhez a vidéki területeken, és sürgette, hogy a közös
agrárpolitikába olyan piaci eszközöket építsenek be,
amelyek támogatják a cukortermelés fenntartását az
EU tagállamaiban.
Összesen mintegy 17,2 millió tonnányi éves termelésével az EU a világ vezető répacukorgyártója. A cukorgyárak minden évben körülbelül 107 millió tonna
cukorrépát vásárolnak fel mintegy 137 000 európai
termelőtől. Az uniós cukoriparhoz közvetlenül 28 000
munkahely, közvetett módon pedig 150 000 munkahely kötődik. (sma)
l

Kiküldött munkavállalók: ideje
felülvizsgálni az irányelvet
Georges Dassis, az EGSZB elnöke és Patrick Bernasconi, a Francia Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanács elnöke közös nyilatkozatot írt alá,
amely a szociális dömping elleni küzdelem jegyében
a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó uniós
jogszabályok gyökeres átalakítását sürgeti.
A nyilatkozatban kijelentik, hogy az EU-nak mindig
a munka- és életkörülmények felfelé történő harmonizációjára kell törekednie, és arra kérik a reformot
ellenző tagállamokat, hogy hagyjanak fel az ellenállással. A két elnök azt kéri, hogy az európai jogalkotók biztosítsák a kiküldetés ideiglenes jellegét,
a tagállamok pedig összesítsék a rendelkezésre álló
adatokat, hogy fel lehessen lépni a pusztán a tagállamok közötti bérkülönbségek kihasználása céljából
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létrehozott vállalkozások által elkövetett csalások és
tisztességtelen verseny ellen. Ezenkívül gyakorlati
intézkedéseket is sürgetnek annak biztosítására,
hogy a munkavállalók kiküldetésük előtt csatlakozzanak egy társadalombiztosítási rendszerhez,
valamint egy kiküldött munkavállalókra vonatkozó
európai kártya bevezetését szorgalmazzák az ellenőrzések és az eljárások egyszerűsítéséhez. Ragaszkodnak hozzá, hogy az irányelvet a közlekedési
ágazatra is alkalmazzák.
A nyilatkozat a következő címen olvasható el
(angol nyelven): http://www.eesc.europa.eu/en/
news-media/news/posted-workers-its-high-timerevise- directive (dm/pa)
l

Az egyik meghívott előadó Jessica Soors, a belgiumi
Vilvoorde radikalizálódás elleni szolgálatának vezetője volt – ebben a városban az egyik legmagasabb
azoknak az európai fiataloknak a száma, akik a dzsihádhoz csatlakoztak. Először is azt ajánlotta a helyi
közösségeknek, hogy álljanak készen a radikalizálódás kezelésére. Az ő városa ugyanis nagyon nem
volt felkészülve, amikor a helyi fiatalok elkezdtek
elmenni, hogy külföldi harcokban vegyenek részt.
Jessica Soors azt is elmondta, hogy a radikalizálódás elleni harc nem egyedi esetek kezelésével vagy
a büntetés-végrehajtással kezdődik, hanem a megelőzéssel, ezt pedig az iskolában kell elkezdeni.
Mások szerint az iskolákban nagyobb gondot kellene fordítani a társas és társadalmi készségekre, és

nagy hangsúlyt kellene helyezni a sokszínűségre és
az aktív polgári szerepvállalásra. Ha már gyerekkortól
kezdve fejlesztjük az összetettebb és kritikus gondolkodást, az szintén igen hatásos fegyver a radikalizálódás csábítása ellen.
A meghallgatáson felszólaltak még az Európai Bizottság képviselői, oktatási szakértők, valamint a fiatalok
formális és nem formális oktatásával foglalkozó szervezetek képviselői.
Az EGSZB ebben a témában készülő véleményét
várhatóan a decemberi plenáris ülésen fogadják el.
(ll)
l

Üdvözöljük
az EGSZB
megújult
honlapján!
2017 augusztusában megújult az
EGSZB honlapja, amely most már
teljesen reszponzív kialakítású, azaz
bármilyen számítógépen vagy mobil
eszközön is használható. A tartalom
még több nyelven elérhető, hogy
ezzel is még inkább felhasználóbarát
legyen az oldal. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy 23 nyelven lehet rajta
navigálni, és az EGSZB tevékenységeit és szerveit bemutató általános
ismertetések is 23 nyelven olvashatók. Átdolgoztuk, egyszerűsítettük és
naprakészebbé tettük az oldalt, mind
a felépítése, mind pedig a tartalom
szempontjából. Ennek köszönhetően
gyorsabban és könnyebben lehet információhoz jutni az EGSZB munkájával kapcsolatban. (kf)
Látogasson el Ön is a http://www.eesc.europa.eu/ oldalra!

l

A munkavégzés új formái – lehetőségek és
kihívások
Az EGSZB szeptemberi plenáris ülésén a kiemelt vitatémák között szerepeltek a munkavégzés új formái. A munkavégzés és a készségek új formáiról
elfogadott véleményében (előadó: Ulrich Samm,
Munkaadók csoportja, Németország) az EGSZB
rámutat, hogy egyre több az atipikus munkavégzési
forma, mint például a részmunkaidős munka, a több
vállalkozóval végzett munka és a „crowdworking”,
amelynek keretében a munkavállalók internetes
platformokon kínálják készségeiket, magasan képzett és specializálódott szakemberek hálózataként.
Az érintetteknek össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket, hogy könnyebben megbirkózzanak az ezzel
járó szociális kockázatokkal – így kiemelt helyen
kell foglalkozni a szociális biztonság biztosításával
és a szegénység elkerülésével. Az EGSZB elismeri,
hogy az automatizálás és a robotok is egyre inkább
befolyásolják a munkavégzést: igaz, hogy öregedő
társadalmunkban kedvező hatást gyakorolhatnak
a gazdaságra, de a munkahelyeket sem hagyják érintetlenül. Erről mielőbb szociális párbeszédet kell folytatni. A jövőben az egész életen át tartó tanulás és
a szakmai továbbképzés mindenki számára elengedhetetlen lesz; ezzel összefüggésben gondoskodni
kell arról, hogy minden munkavállaló hozzáférjen
hagyományos, vállalati alapú képzési rendszerekhez.
Másfelől azonban a hosszú távú változásokra az általános oktatás jelenti a legjobb megoldást.

A szociális partnerek és a civil szervezetek
szerepe a munkavégzés új formái kapcsán
című véleményében (előadó: Franca Salis-Madinier, Munkavállalók csoportja, Franciaország) az
EGSZB hangsúlyozza, hogy napjainkban, amikor
mélyreható változások várnak a munkavállalókra,
továbbra is érvényesek a szociális párbeszéd és
a kollektív tárgyalások legfontosabb céljai és elvei.
Nem az a szerepük, hogy ellenszegüljenek a változásoknak, hanem az, hogy úgy irányítsák ezt
a folyamatot, hogy maradéktalanul ki lehessen
aknázni az új lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan
pedig gondoskodniuk kell arról, hogy továbbra is
tiszteletben tartsák a munkavállalók alapvető jogait.
Részvételen alapuló menedzsmentre és kollektív
szabályok kidolgozására van szükség, át kell alakítani a szociális párbeszédet és innovatív válaszokat
kell találni. A digitalizáció messzemenően befolyásolja a munkavégzést: egyes munkavállalók számára
esélyt kínálhat az önállóságra, illetve a munka és
a magánélet közötti jobb egyensúlyra, de – rossz
irányítás mellett – egészségügyi kockázatot is jelenthet. Európában már több jó példát találhatunk arra,
hogy miként lehet kezelni a digitális korszak elvárásait és kihívásait. (sg)
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Az Unió, valamint Latin-Amerika és a Karibtérség politikai vezetőinek is el kell
ismerniük a civil társadalom értékét
Szeptemberi plenáris ülésén az EGSZB véleményt
fogadott el Az EU–CELAC stratégiai kapcsolatok új kontextusa és a civil társadalom szerepe
címmel (előadó: Mário Soares, Munkavállalók csoportja, Portugália). A véleményben az EGSZB az EU
és a CELAC közötti partnerség elmélyítését szorgalmazza egy, a politikai párbeszéd, az együttműködés
és a fenntartható fejlődés cselekvési elveit tartalmazó
átfogó keretmegállapodás alapján. Az EU, továbbá
Latin-Amerika és a Karib-térség közötti bármiféle tárgyalás azonban csak akkor lehet sikeres, ha strukturált
párbeszédet folytatnak a szervezett civil társadalommal. A szabadkereskedelmi megállapodások esetében
pedig a szervezett civil társadalmat ténylegesen be kell
vonni valamennyi tárgyalási szakaszba, továbbá a végrehajtásba és az értékelésbe.

Az EGSZB felkéri az Unió, továbbá Latin-Amerika és
a Karib-térség valamennyi politikai vezetőjét, hogy
ismerjék el és értékeljék a civil társadalom részvételét.
Így biztosítható, hogy a lehető legtöbb polgár részt
vegyen a döntéshozatali folyamatokban. Az EGSZB
több alkalommal is hangsúlyozta, hogy az információkhoz való széles körű hozzáférés hiánya az egyik legnagyobb probléma az EU és a CELAC közötti kapcsolatok
nyomon követése terén. Az átláthatóság hiánya azt is
megakadályozza, hogy a civil társadalom időben terjesszen elő javaslatokat. Létfontosságú az információk
elérhetőségére és terjesztésére vonatkozó egyértelmű
szabályok és eljárások bevezetése. Az EGSZB szerint
elegendő anyagi erőforrásokra is szükség van annak
biztosításához, hogy a civil társadalmat bevonják
a tárgyalásokba, valamint a hatóságokkal folytatott
formális, nyílt párbeszédbe. (sg)
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A társadalom legyen az európai
energiaunió egyik fő haszonélvezője!
Az energetikai átállás társadalmi költségeivel kapcsolatos
aggodalmak az EGSZB által
szeptember 7-én Brüsszelben
szervezett európai energiaügyi
párbeszéd valamennyi szekcióülésén felvetődtek. A rendezvény középpontjában az
Európai Bizottság által javasolt
„Tiszta energia minden európainak” csomag állt, illetve
az, hogy a legkülönfélébb civil
társadalmi érdekeltek hogyan
látják azt. A résztvevőknek itt
alkalmuk nyílt megvitatni a csomagot az uniós intézmények és
piaci szereplők képviselőivel.
Minden résztvevő egyöntetűen
Pierre Jean Coulon, a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs
kiválónak tartotta az intézkedéstársadalom” (TEN) szekció elnöke Georges Dassis EGSZB-elnökkel
csomagot, azaz az első koherens
programot, amely egyszerre foglalkozik az energia- és éghajlat-politikai kérdésekkel.
Voltak, akik az energetikai átállás foglalkoztatási hatáUgyanakkor súlyos aggályok is elhangzottak a szociális
sai miatti aggodalmuknak adtak hangot, mások annak,
dimenziót, azaz konkrétan azt illetően, ahogyan a csohogy a fosszilis tüzelőanyagok, például szén vagy palamag az energiaszegénység égető kérdését kezeli.
gáz kitermelésétől függő régióknak védőhálót kell nyújtani az átállás káros következményei ellen.
Reális-e – így a civil érdekeltek – azt várni, hogy a fizetéstől fizetésig élők napelemekbe, fotovoltaikus berenMivel a pénzforrások tetemes részét magántőkéből keldezésekbe vagy energiahatékony gépekbe fektessenek,
lene előteremteni, mindenki egyetértett abban, hogy
ha azon kell gondolkodniuk, hogy élelmiszert vegyenek
a hosszú távú beruházásokat ösztönző, stabil beruhávagy inkább befűtsenek? Nem lenne szabad olyan beruzási környezet rendkívül fontos. Hangsúlyozták, hogy
házásokra kényszeríteni őket, amiket nem engedhetnek
az energiaunióból hiányoznak az adóügyi ösztönzők.
meg maguknak, és az sem várható el, hogy a módoRámutattak, hogy az árösztönzők jelentik a leghatésabbak beruházásait támogassák. A szociális tarifákat
konyabb eszközt a figyelemfelkeltésre és arra, hogy az
nem betiltani kellene, hanem esetleg a kiszolgáltatott
emberek minden találékonyságukat bevessék a költhelyzetű fogyasztók védelméhez szükséges eszközként
ségek elkerülése és az energiafogyasztás csökkentése
kellene tekinteni rájuk – mondták a civil képviselők.
érdekében. (dm)
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Nagyobb egység, szolidaritás és versenyképesség, másodrendű polgárok nélkül
a szolgáltatásokban, helyi vagy globális szinten
működik.” Hozzátette, hogy még jobban meg kell
erősíteni a monetáris uniót, fejleszteni kell annak
irányítását, valamint ki kell teljesíteni az EU egységes piacát.
Gabriele Bischoff, a Munkavállalók csoportjának
elnöke is osztotta Jean-Claude Juncker aggodalmát
az Európában egyre növekvő szakadékkal kapcsolatban: „Kifejezetten üdvözöljük az egységességre helyezett
hangsúlyt, és komolyan aggódunk az európai megosztottság miatt. Európának nem lesz jövője, ha nincs erős
szociális dimenziója és ha nem szolidáris. Ehhez egy
konkrét szociális menetrendre van szükségünk, mely
útitervet fogad el a szociális jogok európai pillérének
megvalósításához.” Felhívta a figyelmet arra, hogy az
EU-ban nem lehetnek másodrendű munkavállalók,

és kiemelte, hogy felül kell vizsgálni a munkavállalók
kiküldetéséről szóló irányelvet.
Luca Jahier, a „Különféle érdekcsoportok” csoportjának elnöke köszönetet mondott az Európai Bizottság
elnökének azért, hogy felvállalta az európai építkezés
újjáélesztésének nagyratörő feladatát és egy közös
európai jövőkép előmozdítását. „Az EU egy értékközösség, és ma egy olyan ambiciózusabb és demokratikusabb
EU-ra van szükségünk, amely túltekint a brexiten. Egyesítsük tehát erőinket, és közösen szorgalmazzuk a Polgári Konvent létrehozását 2018-ra. Emeljük a kultúrát és
a fenntartható fejlődést az uniós prioritások és politikák
középpontjába!” Végezetül azt is kiemelte, hogy 2018 –
a kulturális örökség európai éveként – lehetőséget
nyújt arra, hogy pozitív erőket lendítsünk mozgásba
Európa jövője érdekében. (sg)
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Az uniós intézmények közül az EGSZB
elsőként foglal állást a KÖTA-ról
Az EU küzdelmet kíván folytatni az agresszív adótervezés ellen, és hozzá kíván járulni az egységes piacon
belül a növekedéshez, a versenyképességhez és a méltányossághoz. Az Európai Bizottságnak a közös összevont társaságiadó-alapra (KÖTA-ra) vonatkozó, újra
beterjesztett javaslatai ezeket a célokat szolgálják. Az
EGSZB az első intézmény, amely álláspontot alakított
ki ezekről a javaslatokról.
A KÖTA-ról szóló véleményében (előadó: Michael
McLoughlin, Különféle érdekcsoportok, Írország) az
EGSZB támogatja a javaslatokban kitűzött célokat, és
azt is, hogy hozzanak létre egy egységes szabálygyűjteményt a vállalkozások adóköteles uniós nyereségének
kiszámítására, és a bevételeket ahhoz a helyszínhez
rendeljék, ahol az értékteremtés történt. Úgy véli, hogy
a KÖTA mindenki számára előnyös lehet, ha egyszerűsítést és jogbiztonságot hoz a társasági adózásba,
és csökkenti az adózási akadályokat és a rendszer
bonyolultságát.
Az EGSZB azonban azt ajánlja, hogy – tekintettel
arra, hogy e kérdések a szubszidiaritás és az állami

szuverenitás szempontjából érzékenyek – minden
erőfeszítést tegyenek meg a KÖTA konszenzussal történő érvényesítésére. Sürgeti az érintett feleket, hogy
törekedjenek a javasolt szakaszok mielőbbi lezárására.
Az EGSZB emellett felhívja a figyelmet, hogy foglalkozni kell a digitális gazdaság kihívásaival is, és javasolja annak megfontolását, hogy a szellemi tulajdont
is belevegyék a felosztási képletbe. Úgy gondolja,
hogy a „rendeltetési hely szerinti árbevétel” tényezőn
az igazságos végrehajtás biztosítása érdekében esetleg
módosítani kell, és javasolja, hogy a KÖTA-t illetően
végezzenek részletes hatásvizsgálatot.
Az EGSZB egy külön véleményben – a tisztességes
versenyt és a növekedést támogató adórendszerről szólóban, melynek előadója Petru Sorin Dandea
(Munkavállalók csoportja, Románia) – arra kéri a tagállamokat, hogy tegyenek több erőfeszítést az agresszív
adótervezés és az adókikerülés leküzdésére. Javasolja,
hogy hajtsanak végre adóügyi reformokat, és kerüljék
az olyan adómegállapítások alkalmazását, amelyek
nem indokoltak a tranzakciók gazdasági jellege alapján.(jk)
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Több mint száz pályázat érkezett
az EGSZB 2017-es civil társadalmi
díjára

Thierry Libaert EGSZB-tag útmutatója
a tervezett elavulás elleni fellépéshez
Nemrég jelent meg Thierry Libaert EGSZB-tag
(Különféle érdekcsoportok, Franciaország) könyve
a tervezett elavulásról Déprogrammer l’obsolescence [A tervezett elavulás megszüntetése]
címmel. A könyv szerint a fogyasztók gyakran érzik,
hogy nincs befolyásuk a termékek élettartamára, és
hogy nincs kiút az eldobható termékeket használó,
fogyasztásközpontú rendszerből. Thierry Libaert
megmutatja, hogyan lehet fellépni a tervezett
elavulás ellen nemzeti, európai és nemzetközi szinten a közkiadások átirányítása, a termékgaranciák
kiterjesztése és a termékek élettartamát feltüntető
címkézés révén. A tervezett elavulás elleni küzdelem
a szerző szerint elsősorban politikai akarat és gyökeres szemléletváltás kérdése. A tervezett elavulás
egyáltalán nem elkerülhetetlen.
Thierry Libaert irányította az EGSZB-nek a tervezett
elavulással kapcsolatban végzett, úttörő jellegű
munkáját, melyből az Európai Parlament idevonatkozó állásfoglalása is merített.
További információk: http://www.tlibaert.info/
books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)
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Idén az Európai Unióból összesen 111 pályázat érkezett
a civil társadalmi díjra.
A díj olyan innovatív projekteket jutalmaz, melyek
úgy gondoskodnak a munka jövőjéről, hogy előmozdítják a minőségi foglalkoztatást és a vállalkozói szellemet. Olyan kezdeményezéseket tüntetünk
tehát ki, amelyek tartós munkahelyeket kívánnak
teremteni és ösztönzik a vállalkozói szellemet, méghozzá az alulreprezentált és hátrányos helyzetben levő
társadalmi csoportokat szem előtt tartva.
Az idén már kilencedik alkalommal kiosztásra kerülő
civil társadalmi díj minden évben az EGSZB munkájának egy-egy kiemelt szempontjára irányítja rá
a figyelmet. Az elmúlt évben az EGSZB-t leginkább
foglalkoztató egyik téma az európai foglalkoztatási
stratégia, illetve annak kérdése volt, hogy mit lehet

tenni a munkanélküliség legaggasztóbb formáival, például a fiatalokat érintő és a tartós munkanélküliséggel,
illetve hogy miként segíthető az újonnan érkezettek
munkaerőpiaci integrációja.
A díj fő célja civil szervezetek, illetve magánszemélyek olyan kezdeményezéseinek az elismerése, amelyek nagyban hozzájárultak az európai integráció
elősegítéséhez.
AZ EGSZB-ben most elkezdődik a beérkezett pályázatok kiértékelése, a nyertesek nevét pedig a 2017.
december 7-i plenáris ülésen jelentik majd be.
További információk a 2017. évi civil társadalmi díjról
az alábbi linken találhatók:
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)
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A digitális társadalom előnyei
Október 25-én, az EU Tanácsának
észt elnöksége idején az EGSZB Munkaadók csoportja Tallinnban szervez
konferenciát a digitális társadalom
előnyeiről.
A digitális innováció és technológia átformálja a társadalmat, új lehetőségeket
nyitva a vállalkozások, a kormányzatok
és a polgárok számára egy sor ágazatban, például az iparban, az egészségügyben, a közösségi médiában, az

e-szolgáltatások és az adatkezelés terén
stb. A digitális világ gyorsan változik. De
vajon az EU egységes piaca kész-e belépni
a digitális korba? Az európaiaknak el kell
gondolkodniuk azon, hogy az EU hogyan
tudja kihasználni a digitális forradalmat
arra, hogy versenyképes maradjon és
több munkahelyet teremtsen. Az ikt-k és
a digitális szolgáltatások terén élenjáró
Észtország tökéletes helyszín e kérdések
felvetésére.
A rendezvény célja, hogy megvizsgálja
és megvitassa a digitális társadalom – és

2017. november 7. – december 8.

különösen a digitális egységes piac –
kínálta lehetőségeket, valamint a digitális közszolgáltatások fejlesztését, amely
az észt elnökség által választott kiemelt
témák egyike. (lj)
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Egy szebb jövő érdekében
Digitalizáció és innováció:
lehetőségek és kihívások
Az EGSZB „Munkavállalók” csoportja
Hogyan tehetjük a digitalizációt sikeressé?
Mit kell tenni annak érdekében, hogy a digitális innováció tisztességes munkahelyeket
teremtsen és javítsa a munkakörülményeket? A Munkavállalók csoportja ezeket a kérdéseket tűzte napirendre az október 6-án,
Tallinnban tartott ülésén, amely elsősorban
a digitalizációval és ennek a dolgozókra
gyakorolt hatásaival foglalkozott.
A helyszín kiválasztása nem is lehetett
volna megfelelőbb, hiszen Észtországot
a digitalizáció terén legfejlettebb uniós
országnak tartják, amely rendkívül nyitott
az ikt-vel kapcsolatos innováció felé, és az
új ötleteket lelkesen és gyorsan átülteti
a gyakorlatba.
A munkavállalók csoportjának elnöke,
Gabriele Bischoff üdvözlő szavai után Eiki

Nestor, a nemzeti parlament elnöke szólalt
fel, aki ismertette az észt elnökség európai
szemeszter keretében végzett tevékenységeit. Ezt követően a tagok közelebbről
megvizsgálták a 2020-as észtországi digitális menetrendet, amelyet sokan úgy tartanak számon, mint a digitális fejlesztés
gazdasági és társadalmi népszerűsítésének
kiváló példáját.
A délutáni ülés során a tagok megvitatták
azokat a lehetőségeket és kihívásokat, amelyeket a digitalizáció és az innováció jelent
a munkavállalók és a munkaerőpiac számára. A vitában a Szakszervezetek Konzultatív Bizottsága (TUAC), az industriALL európai
szakszervezet, az Észt Információs Rendszer
Hatóság és az Európai Szakszervezetek
Szövetsége (ESZSZ) felszólalói vettek részt.
Ahogyan az a viták során is bebizonyosodott, a digitális társadalom életünk minden
apró területére kihat, különös tekintettel
a munkafeltételekre, a bérekre és a szociális
védelmi rendszerekre. Általános egyetértés
volt arról, hogy Európának lépést kell tartania a technológiai haladással, és a benne

2008 és 2012 után az EGSZB most harmadik alkalommal tett közzé tanulmányt
„Újabb fejlemények az Európai Unió szociális gazdaságában” címmel. A tanulmány
elkészítésére a Különféle érdekcsoportok
(III. Csoport) keretében működő „Szociális
gazdaság” kategória kezdeményezésére
adott megbízást.
Ez a tanulmány, amelyet a közszférabeli,
a szociális és az együttműködésen alapuló
gazdasággal kapcsolatos kutatásokkal és
tájékoztatással foglalkozó International
Centre for Research and Information on
the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC) készített el, nem egyszerűen
a korábbi hasonló kiadványok aktualizálása,
hanem emellett három konkrét területtel
külön is foglalkozik. Ezek a szociális gazdaság és a terjedőben lévő koncepciók/
mozgalmak; a szociális gazdaság szektorának fejlesztésére az utóbbi években
az EU szintjén és a tagállamokban kialakított, szélesebb értelemben vett közpolitikák; és végül a szociális gazdaság
mérete az egyes uniós tagállamokban.
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rejlő lehetőségeket két területen is – a tisztességes munkakörülmények érdekében
csakúgy mint a digitális jövőbe történő
beruházások terén – maradéktalanul ki kell
aknáznia. Több felszólaló is hangsúlyozta,
hogy a digitális korba való átmenetnek
méltányosnak kell lennie, és gondosan fel
kell mérni a munkaerőpiacra, a munkaügyi
normákra, valamint a gazdaságra, az adórendszerekre és a szociális biztonsági rendszerekre gyakorolt hatásokat. A digitalizált
munkakörnyezet által kínált rugalmassági
előnyöknek nem szabad hátrányosan befolyásolniuk a szociális normákat és a munkakörülményeket, ezért a kihívás abban áll,
hogy ösztönözzük az innovációt és a kreativitást, és pozitív eredményeket érjünk el
egy fenntartható és versenyképes szociális
piacgazdaság érdekében. (mg)
l

A tanulmány lehetőséget ad arra is, hogy
felidézzük, mi mindent nyújt a szociális gazdaság ma a társadalmunknak. A tőketársaságokétól eltérő modellen alapuló szociális
gazdaság fontos helyet foglal el a piacgazdaságban, együttműködik vele és kiegészíti azt.
A szociális gazdaság, amely biztosítja, hogy
a gazdasági hatékonyság szociális szükségleteket szolgáljon, szoros kölcsönhatást alakít
ki a gazdasági és a szociális kérdések között,
anélkül hogy az egyik aspektust a másikkal
szemben előtérbe helyezné.
Végül pedig a szociális gazdaság jól
illusztrálja és egyúttal védi is azokat az
értékeket, amelyeken az EU alapul (lásd
az EUSZ 3. cikkét). Lehetőséget és kereteket biztosít a polgárok részvételéhez és
felelősségvállalásához, valamint ahhoz,
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A tanulmány megbízható és összehasonlítható adatokat tartalmaz, így lehetővé teszi,
hogy lemérjük az elért előrelépéseket. Látható, hogy a szociális gazdaság nagyobb
veszteségek nélkül vészelte át a gazdasági
és pénzügyi válságot. A szektor ma az
EU-28 dolgozó népessége 6,3%-ának nyújt
fizetett munkát, míg 2012-ben ez az arány
6,5% volt.

Az észt EGSZB-tagok javaslatára az EGSZB
a második és egyben utolsó olyan kiállítást
szervezi, amely az észt elnökség idejére
esik. Ez Az észt táj elnevezésű fotókiállítás jó alkalmat kínál az észt vadon – a táj,
a virágok, madarak és nagyemlősök –
megismerésére. Észtország a természet
szerelmeseinek paradicsoma, hiszen a táj
mellett az ott található növény- és állatvilág is nagyon különleges: kietlen tengerpartok, sűrű erdőségek, festői tavak
és folyók, illetve titokzatos mocsarak váltják egymást, ahol a kíváncsi szemek elől
elrejtőzve madarak, fókák és medvék élik
pezsgő életüket. (jp)
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„Mind szorosabb unió” – A Római Szerződések
öröksége korunk Európájában (1957–2017)

Újabb fejlemények az EU-ban a szociális gazdaság terén
Az EGSZB „Különféle érdekcsoportok”
csoportja
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Az EGSZB „Munkaadók” csoportja

Nézze meg Észtország legszebb tájait
az EGSZB-nél!

2017. október 18. – november 3.
A Római Szerződések aláírásának 60. évfordulója alkalmából az
Európai Unió Levéltára kiállítást
rendezett a Szerződésekről és azok
örökségéről.
A kiállítás az Európai Unió Levéltára,
az Európai Unió Tanácsa, az Európai
Parlament és az Európai Bizottság közös szervezésében valósult
meg az Európai Beruházási Bank,
a Miniszterek Tanácsának olasz
elnöksége, az Olasz Külügyminisztérium és az ANSA olasz hírügynökség
támogatásával.
A kiállítás bemutatja, hogy a Szerződések miként vezethetők vis�sza a második világháború utáni
Európát meghatározó társadalmi,
kulturális és gazdasági jelenségekre, és áttekinti, hogy az európai
integráció folyamata milyen hosszú
távú hatásokat gyakorolt polgáraink
mindennapjaira. (jp)
További információk: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/events/
ever-closer-union
l

Recent Evolutions
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in the European Union
STUDY
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hogy az emberek feladatuknak érezzék
egy fenntartható jövő kialakítását. Emellett hatásos eszköz annak eléréséhez, hogy
az EU közelebb kerüljön az ENSZ 2030-ig
tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlesztési menetrendje keretében vállalt
kötelezettségeinek teljesítéséhez.
Link a tanulmányhoz: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study (cl)
l

Az EGSZB info digitális formában
2017 decemberében jelenik meg először az EGSZB hírlevelének új, online
változata. Az első kiadást angol, francia
és német nyelven tesszük közzé, a többi
nyelvi változat még a hagyományos
pdf-formátumban kerül terjesztésre.
2018 januárjától azonban csak az új,
online változat lesz elérhető – minden
nyelven.
Az új, teljes mértékben digitális,
HTML-formátumú változatot e-mailben
juttatjuk el az olvasókhoz. A tartalom
többféle eszközön – így okostelefonon és
tableten is – elérhető és 23 uniós nyelven
kereshető lesz. A cikkeket meg lehet majd

osztani a közösségi médiában, kommenteket lehet írni hozzájuk, és a kommenteket is meg lehet osztani. Külön kérésre
nyomtatott változatot is készítünk. Kérjük, hogy a jelenlegi nyomtatott verzió
előfizetői az eescinfo@eesc.europa.eu
címen jelezzék, ha meg szeretnék kapni
az új, digitális hírlevelet, és azt is írják
meg, hogy melyik nyelvi verziót részesítik
előnyben. (dm)
l

Az EGSZB info 23 nyelven elérhető: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Az EGSZB info évente kilenc alkalommal, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából jelenik meg.
Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.
PDF-formátumban továbbá 23 nyelven elérhető az EGSZB honlapjáról:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Az EGSZB info nem tekinthető az EGSZB munkájáról készült hivatalos összefoglalónak. Utóbbi az Európai
Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban található meg.
A benne lévő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).
Példányszám: 6500
A következő szám 2017 decemberében jelenik meg.
100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA NYOMTATVA.
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