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Christa Schweng,  

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökének beszéde 

 

Alakuló plenáris ülés, 2020. október 29. 

EP Paul-Henri Spaak épület, plenárisülés-terem / távülés 

 

 

Tisztelt Sassoli elnök úr!  

Tisztelt Michel elnök úr!  

Tisztelt von der Leyen elnök asszony!  

 

Excellenciás Asszonyok és Urak!  

Tisztelt EGSZB-tagok! 

Kedves Vendégek!  

Kedves Barátaim!  

 

Nem igazán így képzeltük el ezt az alakuló plenáris ülést, hogy egy képernyő előtt ülünk. Talán felmerül 

Önökben a kérdés, hogy miért távolról veszek részt az ülésen én is, az új elnök. Higgyék el, nem volt 

könnyű eldöntenem, hogy nem utazom el Brüsszelbe. Döntésem oka egyszerű: az embereket, 

bizottságunk tagjait és személyzetét csak akkor kérhetjük arra, hogy korlátozzák társadalmi 

interakcióikat és változtassanak mindennapi szokásaikon a Covid19-járvány elleni küzdelem érdekében, 

ha mi magunk jó példával járunk elöl. Ezért döntöttem „az első a biztonság” megközelítés és a távolról 

történő részvétel mellett, hogy senkit ne tegyek ki veszélynek. 

 

Engedjék meg, hogy egy személyes visszaemlékezéssel kezdjem. 1998-ban lettem az EGSZB tagja. 

Még mindig emlékszem az első napomra és az akkori gondolataimra. Kissé elveszettnek éreztem 

magam, és azon tűnődtem, hogyan működnek a valóságban ezek a politikák. Hogyan járulhatnék hozzá 

én magam, hogy az EU jobban működjön? Úgy gondolom, Önök közül is sokan ismerik ezt az érzést, 

különösen az új tagjaink. Most, 22 évvel később, ugyanezek a gondolatok motiválnak, mint azon az első 

napon.  
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Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kulcsszerepet tölt be abban, hogy európai szinten 

meghallják a szervezett civil társadalom hangját. A szervezett civil társadalom közreműködésének 

köszönhetően az európai szakpolitikai intézkedések pontosabban tükrözhetik a helyi körülményeket, és 

sokkal hatékonyabban lehet azokat végrehajtani nemzeti vagy helyi szinten.  

 

A munkaadók, munkavállalók, fogyasztók, termelők és nem kormányzati szervezetek gyakorlati 

tapasztalatai elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy Európát jobbá tudjuk tenni. Hídként 

működünk: eleget kell tennünk ennek a szerepnek, és biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk erre.  

 

Legyünk őszinték: az utóbbi hónapokban az EGSZB-nek nem volt túl jó sajtója. Haladéktalanul 

munkához kell látnunk, hogy visszaállítsuk az EGSZB hírnevét és saját jó hírünket, hitelességünket és 

a belénk vetett bizalmat, házon belül és kívül is. Olyan EGSZB-re van szükség, amely egységes, eleget 

tesz a legmagasabb szintű etikai és szakmai normáknak, és kifogástalan hírnévvel rendelkezik. 

Ezért ma azt is kérem majd Önöktől, hogy támogassák a tagokra vonatkozó magatartartási kódexszel, 

valamint az eljárási szabályzattal foglalkozó tanácsadó bizottság megbízatásának megerősítését. Minél 

gyorsabban meg kell ezt tennünk, 2021 januárjáig mindenképpen. 

 

Hölgyeim és Uraim!  

 

Most pedig szeretném ismertetni Önökkel elnökségem prioritásait. Szeretnék köszönetet mondani 

mindenkinek, aki értékes hozzájárulást nyújtott ehhez a programhoz. Mottóm: Együtt Európa 

jövőjéért, és nagyon örülnék, ha ez a program a MI programunkká válna, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság programjává a következő két és fél évre. 

 

Legelsősorban a Covid19-járvány által okozott gazdasági és szociális nehézségeket kell kezelnünk. 

A jelenlegi világjárvány a legnagyobb recessziót váltotta ki a második világháború óta, és egyre mélyíti 

az egyenlőtlenségeket. Mindenekelőtt arra van szükség, hogy tagállamaink és társadalmunk egésze 

talpra álljon és növelje ellenálló képességét. 

 

Ebben a hivatali időszakban a munkamódszereinket a Covid19 határozza meg. Amíg nem áll 

rendelkezésre és nem lesz széles körben elfogadott a védőoltás, addig az „új normalitás” továbbra is az 

lesz, hogy távolságot tartunk, maszkot viselünk, hibrid vagy távüléseken veszünk részt, és esetenként 

megszakítjuk hivatali tevékenységeinket.  

 

Most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy egyesítsük erőinket, kidolgozzuk a Covid19 

utáni, erősebb Európára vonatkozó elképzeléseinket, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy 

bizottságunk jelentősen hozzájáruljon Európa talpra állásához és jövőbeli ellenálló képességéhez.  

 

Hogyan képzelem el a Covid19 utáni Európát?  
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Egy olyan Európaként, ahol virágzik a gazdaság, amely társadalmilag befogadó és környezeti 

szempontból fenntartható, továbbá minden civil társadalmi szereplő részére lehetővé teszi, hogy egy 

nyitott, értékalapú társadalomban éljenek és tevékenykedjenek. 

 

A digitális és a zöld átállás továbbra is fontos téma lesz, de valamennyi szakpolitikai területen 

érvényesíteni kell őket. A fenntartható fejlődésnek gondolkodásmódot kell jelentenie, valamint a 

versenyképes, senkit hátra nem hagyó gazdaság alapját kell képeznie. 

 

Mivel a Munkaadók csoportjához tartozom, hadd kezdjem a gazdasági vetülettel.  

Most, amikor a világjárvány második hullámával szembesülünk, a vállalatainknak, munkavállalóinknak 

és polgárainknak támogatásra van szükségük a túléléshez, a talpra álláshoz és gazdaságaink 

újjáépítéséhez. A Next Generation EU helyreállítási eszköznek biztosítania kell azokat a forrásokat, 

amelyekre a járvány negatív gazdasági és szociális következményeinek ellensúlyozásához szükségünk 

van. Garantálnunk kell, hogy ez a támogatás elérjen azokhoz, akiknek szükségük van rá – mind a 

munkanélküliekhez, mind a vállalkozásokhoz, különösen a túlélésért küzdő kkv-khez.  

 

A pénz azonban önmagában nem jelent megoldást a jelenlegi helyzetre: a világjárványt követően a 

nagyobb mértékben digitális és zöld gazdaságra való átállást a társadalmi helyreállítással kell 

összekapcsolni.  

 

Azt a célkitűzést, hogy 2020-ra 20 millió embert emeljünk ki a szegénységből és a társadalmi 

kirekesztésből, nyilvánvalóan nem sikerült elérni, most tehát meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket 

ennek érdekében. Azoknak az embereknek, akik képesek dolgozni, dolgozniuk kell, akik pedig nem 

tudnak, azokat a társadalom szolidaritásának kell segítenie. 

 

A jelentős köz- és magánberuházások mellett hatékony belső piacra is szükség van ahhoz, hogy gyorsan 

ki tudjunk lábalni a válságból. Meg kell szüntetni a megmaradt akadályokat, hogy biztosítani tudjuk az 

áruk, a szolgáltatások, a tőke, az adatok és az emberek határokon átnyúló szabad mozgását. Ugyanakkor 

egyenlő versenyfeltételeket kell szavatolnunk a tisztességes verseny biztosítása érdekében a belső 

piacon. 

 

Az EU-nak kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie a globális színtéren. Úgy kell alakítanunk a 

nemzetközi normákat, hogy azok az európai értékeket és érdekeket tükrözzék. Az előrejelzések szerint 

a globális növekedés 85%-a az EU-n kívül fog megvalósulni. 35 millió európai munkahely függ a 

kiviteltől, 16 millió munkahely pedig a külföldi beruházásoktól.  

 

A jelenlegi világjárvány idején mindannyian megláthattuk az EU sérülékenységét és az Európán kívüli 

beszállítóktól való függését. Vállalataink és jövőbeli jólétünk attól függenek, hogy meg tudjuk-e tartani 

a nyitott piacokat, szabad és méltányos kereskedelemmel, valamint kiszámítható globális kereskedelmi 

feltételekkel. 
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A globális civil társadalom részeként az EGSZB továbbra is aktívan elkötelezi magát a bővítés és a 

szomszédságpolitika mellett. 

 

Hölgyeim és Uraim! 

 

A Covid19 zavarokat és gyors súlyponteltolódásokat hozott munkaerőpiacainkra. Kiemelten fontos, 

hogy a munkaerőpiacon mindenki – akár önfoglalkoztatók, akár alkalmazottak – számára biztosítsuk a 

foglalkoztatást és a jövedelmet, a jelenlegi szakpolitikákat pedig a képzés és a készségek hosszú távú 

megközelítése alapján alakítsuk. Különös figyelmet kell fordítanunk az olyan kiszolgáltatott 

csoportokra, mint az atipikus munkavállalók, a szegénységben élő gyermekek, a fogyatékossággal élők, 

valamint a migráns hátterű vagy etnikai kisebbséghez tartozó személyek, hogy csak néhányat említsünk. 

 

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia óriási hatással van életünkre, munkánkra, tanulásunkra 

és interakcióinkra. A digitális átállást méltányos, fenntartható és társadalmilag elfogadható módon kell 

megvalósítani. A digitalizáció középpontjába az embereket kell állítanunk.  

 

Őszintén hiszek abban, hogy a gazdasági, szociális és társadalmi fejlődés elválaszthatatlan egymástól. 

A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve iránytűként szolgál a társadalmi konvergencia, valamint 

a méltányos és fenntartható helyreállítás felé. Ahogy Európa a zöld és digitális gazdaság felé mozdul el, 

biztosítanunk kell, hogy senki se maradjon le, és hogy a szociálpolitikai intézkedések megfelelően 

reagáljanak az átállás hatásaira.  

 

Az EU egyik vezérelvének kell tekintenünk azt is, hogy az EU-ban menedéket keresőket megvédjük, 

biztosítsuk jogaikat, és reményt adjunk nekik a jövőre nézve. A civil társadalmi szervezetek 

kulcsfontosságú szerepet töltenek be a migránsok integrációjában, de megfelelő finanszírozással kell 

támogatni őket.  

 

Az európai értékekről szólva úgy vélem, hogy közös európai értékeink semmilyen körülmények között 

nem képezhetik alku tárgyát: tiszteletben kell tartanunk az emberi méltóságot és az emberi jogokat, a 

szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget és a jogállamiságot, még válság idején is, amikor bizonyos 

kivételes és szigorúan átmeneti intézkedésekre van szükség. A jogállamiság az EU működésének 

sarokköve, de még ennél is több: az alapvető jogokkal együtt ez az EU-nak mint a szociális piacgazdaság 

modelljének a védjegye, amelyet meg kell védenünk.  

 

A koronavírus-válság egyik legfontosabb tanulsága az, hogy szinte minden európai ország egészségügyi 

rendszerét meg kell erősíteni, mindenekelőtt a megelőzésre összpontosítva. Egy európai egészségügyi 

unió létrehozása, amely magában foglalja az egészségügyi ágazat tagállamok közötti, az Európai 

Bizottság által koordinált gyakorlati együttműködését, fontos eleme a szolidaritásnak és a jövőbeli 

ellenálló képességnek. Uniós szinten kell megvalósítani a Covid19 elleni hatékony kezelések és 

védőoltás kifejlesztését, valamint közös szabványokat és összehangolt tesztelési rendszert kell 

kidolgozni.  
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Végül, de nem utolsósorban olyan Európára van szükség, amely környezeti szempontból 

fenntartható. 

Tudjuk, hogy a szén-dioxid-semleges átmenet korszerűsíti az ipart, valamint új, minőségi 

munkahelyeket és több munkalehetőséget teremt. Az ambiciózus éghajlatvédelmi intézkedések azonban 

gyakran komoly kihívást jelentenek az érintett vállalkozások számára. A jelenlegi gazdasági visszaesés 

idején kulcsfontosságú, hogy a lehető legjobb támogatást nyújtsuk a helyreállításhoz, lehetővé téve az 

innovációt, valamint az éghajlat- és környezetvédelmi beruházásokat. A gazdaság környezetbarátabbá 

tételére irányuló erőfeszítések során a vállalkozásokat a megoldás részének kell tekinteni. Ösztönözni 

kell őket arra, hogy aktívan vegyenek részt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony 

gazdaságra való átállás alakításában. Ehhez a vállalkozásoknak reális célokra, tervezésre, biztonságra 

és rugalmasságra van szükségük az éghajlatváltozás mérséklését célzó új intézkedések elfogadása 

során.  

 

Elnökségem mottójáról – Együtt Európa jövőjéért – nem beszélhetünk anélkül, hogy meg ne 

említenénk az Európa jövőjéről szóló konferenciát. 

 

Ez a konferencia egyedülálló alkalmat jelent az Európai Unió társadalma számára. Vállalkozások, 

munkavállalók, mezőgazdasági termelők, fogyasztók és nem kormányzati szervezetek mondhatják majd 

el véleményüket a jövőbeli uniós szakpolitikák kialakításáról. Ezáltal ők is magukénak érezhetik az 

Európai Uniót. Különböző hátterű, a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű emberek vehetnek majd részt 

egy strukturáltabb vitában, melynek célja az EU működésmódjának javítása. 

 

1958-as létrehozása óta az EGSZB a részvételi demokrácia mellett kötelezte el magát, és most újra 

lehetősége nyílik arra, hogy közvetítő szerepet vállalva megmutassa hozzáadott értékét: tagjaink ugyanis 

olyan szervezetektől érkeztek, amelyek a társadalom minden csoportját képviselik, és minden 

tagállamban mély gyökerekkel rendelkeznek. 

 

A legfőbb témák lesznek: Európa jövőképe, a nemzeti szuverenitás és a közös európai megoldások 

szükségességének dilemmája, a nemzeti identitás és a kulturális sokféleség. 

Büszke vagyok arra, hogy az EGSZB 2017-ben elfogadott állásfoglalása volt „az első hozzájárulás az 

Európa jövőjéről EU-szerte folytatandó vitához”. De nem állunk meg itt. Meggyőződésem, hogy 

lényegi, értékes hozzájárulást nyújtunk majd az Európa jövőjéről szóló konferenciához.   

 

Mint hallhatták, mottómban szerepel az EGYÜTT szó. 

 

Legfőbb feladatunk, hogy európai szinten hallhatóvá tegyük a szervezett civil társadalom hangját. Ehhez 

közös nevezőre kell hoznunk az összes csoportot: nem azért vagyunk itt az EGSZB-ben, hogy csak a 

munkaadók, csak a munkavállalók vagy csak a nem kormányzati szervezetek nézeteit képviseljük. A mi 

hozzáadott értékünk ez a közös nevező, amelyet bemutatunk az európai intézményeknek és a 

tagállamoknak. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak határvonalak, amelyeket nem léphetünk át, és amelyek 

kölcsönös tiszteletet érdemelnek minden csoporttól. Nem az egyéni érdek adja az EGSZB legitimitását; 
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hanem az a közös felfogás, hogy különböző háttérrel rendelkezünk, különböző országokból érkezünk, 

de az a feladatunk, hogy közösen, együtt dolgozzunk az Európai Unió közjava érdekében. Ez 

különböztet meg minket a lobbistáktól; ez jelenti a tényleges hozzáadott értékünket.  

 

Sikerünk és az uniós döntéshozatali folyamatra gyakorolt hatásunk munkánk minőségétől és megfelelő 

ütemezésétől, valamint proaktív megközelítésmódunktól függ majd. Minden előadóra és tagra 

számítunk, hogy nyomon követik a véleményeket, szoros párbeszédet folytatnak az Európai Parlament 

előadóival, a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal, valamint kapcsolatot tartanak fenn az érdekelt 

felekkel a vélemények kidolgozásának folyamán.  

 

Köszönettel támaszkodhatunk az EGSZB valamennyi szolgálatánál dolgozó személyzet elkötelezett 

támogatására, akikkel a tisztelet, a bizalom és a kölcsönös elismerés szellemében, együtt, csapatként 

kívánunk együttműködni. 

 

Tisztelt Elnökök, kedves Vendégek, kedves Kollégák és Barátaink!  

 

Hatalmas kihívásokkal nézünk szembe, de ez a hivatali időszak arra is lehetőséget ad számunkra, hogy 

segítsük Európát a gazdasági fellendülésben, valamint abban, hogy társadalmilag befogadó és 

környezeti szempontból fenntartható legyen. Fontos hozzáadott értéket vihetünk az uniós politikákba, 

és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy azok nagyobb mértékben a részvételen alapuljanak, hatékonyabbá 

váljanak és jobban igazodjanak az európaiak igényeihez.  

 

Elkötelezettek vagyunk e cél elérése mellett. Együtt sikerülni fog. 

  

Együtt Európa jövőjéért! 


