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Jövőkép egy a Covid után erősebb 
és ellenállóképesebb Európáért 
 
Az Európai Uniónak gazdasági jólétet, társadalmi befogadást és környezetvédelmi 
fenntarthatóságot kell biztosítania. Stabilan garantálnia kell annak feltételeit, hogy a civil 
társadalom egésze gyarapodhasson és nyitott, értékeken alapuló demokráciában élhessen. 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) hangsúlyt helyez arra, hogy támogassa  
a civil társadalmi szereplők aktív hozzájárulását ehhez az átfogó európai jövőképhez, és értékes 
szakértelemmel segítse a politikai döntéshozókat. Célja, hogy Európa nagyobb mértékben 
támaszkodjon a részvételre és olyan, hatékonyabb szakpolitikák szülessenek, amelyek jobban 
megfelelnek a helyi szint gazdasági, társadalmi és politikai helyzetének.

Erre a hivatali időszakra rányomja bélyegét a Covid19, és sajnálatos módon a bizonytalanság, 
valamint a gazdaságilag és társadalmilag nehéz helyzet lesz a jellemző, amelyben a vállalkozá-
soknak a fennmaradásért kell küzdeniük, a dolgozók munkahelye pedig veszélyben forog. 
Mindaddig, amíg nem lesz elérhető és széles körben elfogadott oltás, az „új normalitást” továbbra 
is a közösségi távolságtartás, a maszkviselés, a hibrid vagy távülések szervezése és az üzleti 
tevékenység akadozása fogja jelenteni. 

A jelenlegi helyzetben minden eddiginél 
nagyobb szükség van arra, hogy összefogjunk, 
kidolgozzuk egy új, Covid utáni Európa jövőképét 
és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy 
bizottságunk lényegi módon járuljon hozzá 
Európa helyreállításához és jövőbeli ellenálló 
képességéhez. Ezzel párhuzamosan azon 
fogunk dolgozni, hogy az EGSZB egységesebb, 
eredményesebb és megbecsültebb legyen.
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Gazdaságilag 
virágzó Európa

A jelenlegi világjárvány a II. világháború óta nem látott mértékű visszaesést okozott,  
és az egyenlőtlenség elmélyüléséhez vezetett. A legfontosabb, hogy a tagállamoknak,  
a vállalkozásoknak, a munkavállalóknak és a társadalmak egészének támogatásra van 
szükségük a túléléshez, a helyreállításhoz és gazdaságaik újjáépítéséhez. 

A „Next Generation EU” nevű helyreállítási tervnek biztosítania kell a világjárvány káros gazdasági 
és társadalmi következményeinek felszámolásához szükséges pénzügyi eszközöket; ugyanakkor 
garantálni kell azt is, hogy a támogatás valóban eljusson a rászorulókhoz: a munkanélküliekhez 
vagy a vállalkozásokhoz, és különösen a fennmaradásért küzdő kkv-khoz.   

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 is 
össze kell kapcsolni. Világos, hogy nem sikerült elérni azt a célt, hogy 2020-ra 20 millió embert 
emeljünk ki a szegénységből, illetve a társadalmi kirekesztettség helyzetéből; ezért most 
fokoznunk kell erre irányuló erőfeszítéseinket. Azoknak az embereknek, akik képesek dolgozni, 
dolgozniuk kell, akik pedig nem tudnak, azokat a társadalom szolidaritásának kell segítenie.  
A szociális jogok európai pillére iránytűként szolgál a társadalmi felzárkózáshoz. 

A világjárvány utáni helyreállítás
Ahhoz, hogy gyors ütemben kilábaljunk a válságból, jelentős mértékű köz- és magánberuházások 
mellett jól működő egységes piacra is szükség van. A még meglévő akadályokat meg kell 
szüntetni, és biztosítani kell az áruk, a szolgáltatások, a tőke, az adatok és az emberek határokon 
átnyúló zavartalan áramlását. Ugyanakkor az egyenlő feltételek biztosítása is fontos ahhoz, 
hogy tisztességes verseny alakulhasson ki a belső piacon. A világjárvány idején olyan reakciókat 
tapasztalhattunk a nemzeti szint részéről, amelyekről nem gondoltuk, hogy még valaha 
találkozunk velük. Az Európai Bizottság azonban gyorsan lépett, és zöld folyosókat hozott létre az 
áruk és a polgárok szabad áramlásának megkönnyítésére. A jelenlegi helyzetben mindenképpen 
vissza kell állítani a tagállamok egymás iránti bizalmát.
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Az alábbiakra van szükség:

• egy hathatós, Covid utáni helyreállítási tervre, amely garantálja a köz- és magánberuházásokat, 
illetve a fizetőképesség támogatását a vállalkozások és a munkahelyek fennmaradása 
érdekében, továbbá megkönnyíti az előrelépést egy 
versenyképes, zöld és digitális Európa kialakítása 
felé; 

• modern iparpolitikára, amely európai digitális 
megoldásokat is alkalmaz;

• innovációbarát feltételekre; 

• garanciára ahhoz, hogy az energia költségei 
versenyképesek legyenek;

• páneurópai projektekre és megfelelő digitális és 
zöld logisztikai beruházásokra; 

• a meglévő szabályok megfelelő végrehajtására és 
hatékony érvényesítésére, ezzel párhuzamosan 
a bürokrácia, az adminisztratív terhek és a 
határokon átnyúló kereskedelem bonyolultságának 
csökkentésére, ami különösen a kkv-k számára 
fontos; 

• megfelelő támogatásra a vidéki területek számára és a magas minőségű élelmiszerek 
termelésének Európában tartására; 

• tőkepiaci és bankunióra, ugyanakkor az európai bankok sajátos jellemzőinek és  
kulcsfontosságú szerepének tiszteletben tartására, alternatív finanszírozási források 
biztosítására a vállalkozások – és különösen a kkv-k – számára, annak lehetővé tételére,  
hogy a háztartások a lehető legjobban használják fel megtakarításaikat, illetve a határokon 
átnyúló beruházások megkönnyítésére.

A digitális és zöld átállás továbbra is fontos téma, amelyet minden szakpolitikai területen 
szem előtt kell tartani. A fenntartható fejlődésnek gondolkodásmódot kell jelentenie, valamint a 
versenyképes, senkit hátra nem hagyó gazdaság alapját kell képeznie. A helyreállításra irányuló 
erőfeszítéseink eredménye nem lehet az, hogy egyszerűen visszatérünk a múltba: tovább kell 
fejlesztenünk a szakpolitikákat és a munkamódszereket, learatva a folyamatban lévő átalakulások 
gyümölcseit.

Az adózást illetően a jelenlegi világjárvány tapasztalataiból az derül ki, hogy minden 
eddiginél fontosabb, hogy a tagállamok szilárd adóbevételekre támaszkodhassanak ahhoz,  
hogy képesek legyenek segíteni a leginkább rászoruló embereknek és vállalkozásoknak. Eközben 
az euróövezetben már most is nagyon magasak az adók. A megfelelő egyensúly eléréséhez 
könnyíteni kell a polgárok és a vállalkozások adóterheit, fokozni kell az adóvisszaélések elleni 
küzdelmet és meg kell erősíteni az EU-n kívüli országokkal való együttműködést. A digitális 
gazdaság gyorsan fejlődik, és új kihívásokat állít az adózás terén. Globális megoldásokat kell 
keresnünk, ha biztosítani akarjuk, hogy minden vállalkozás megfizesse az adóból méltányosan 
ráeső részt.

7



Az EU külső dimenziója
Globális színtéren az EU-ra szerep hárul a nemzetközi szabványok kialakításában annak 
érdekében, hogy azok tükrözzék az európai értékeket és érdekeket. 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 világjárvány egyértelműen rámutatott az EU 
sebezhetőségére és az Unión kívüli beszállítóktól való 
függésének mértékére. Az európai üzleti élet és a jövőbeli 
jólét nagymértékben függ attól, hogy képesek vagyunk-e 
fenntartani a szabad és méltányos kereskedelemre 
alapuló, nyitott piacokat, illetve hogy a globális 
kereskedelem feltételei kiszámíthatóak-e. Az Európai 
Uniónak továbbra is egy szabályalapú multilaterális 
kereskedelmi rendszer, valamint egy nyílt, méltányos, 
inkluzív és kiszámítható nemzetközi kereskedelmi 
környezet vezérelveit kell követnie.  Nyitott, stratégiai 
autonómiát és ellátásbiztonságot kell garantálnunk az 
EU számára, még válság idején is, ehhez pedig támogatni 
kell egy szilárd ipari alap és reziliens nemzetközi ellátási 

láncok kialakítását. Európának védelmeznie kell a világszintű kereskedelmi szabályokat,  
egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania és egyensúlyt kell teremtenie a stratégiai autonómia 
és a nemzetközi kereskedelem iránti nyitottság között. A hajózás például a nemzetközi 
kereskedelem egyik sarokköve, hiszen olyan volumenben teszi lehetővé megfizethető áruk 
behozatalát és kivitelét, amilyet semmi más szállítási mód nem képes biztosítani. Ezért a hajózás 
stratégiai érték: általa az EU megőrizheti geopolitikai függetlenségét és fokozhatja gazdasági és 
ipari ellenálló képességét, illetve önállóságát.

Mindezért az alábbiakra van szükség: 

• proaktív kereskedelempolitikára;

• újfajta kapcsolat kialakítására az Egyesült Királysággal; 

• szoros partnerségre a Nyugat-Balkánnal;

• 2020 után is folytatódó keleti partnerségre és támogatásra;

• a kereskedelemnek és a fenntarthatóságnak szentelt fejezetekre az új, Vietnámmal és 
Szingapúrral megkötendő szabadkereskedelmi megállapodásokban, illetve a már megkötött 
megállapodások aktív nyomon követésére;

• egy Afrikára vonatkozó stabilitási egyezményre.

A globális civil társadalom részeként az EGSZB továbbra is aktívan elkötelezi magát a bővítés és  
a szomszédságpolitika mellett. 
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Garantálnunk kell, hogy a Next Generation EU 
helyreállítási eszköz forrásai elérjenek 
azokhoz, akiknek szükségük van rájuk – mind a 
munkanélküliekhez, mind a vállalkozásokhoz, 
különösen a túlélésért küzdő kkv-khoz.

Christa Schweng, 
az EGSZB elnöke







A gazdasági, a szociális és a társadalmi haladás nem választható el egymástól. A szociális jogok 
európai pillérének 20 elve iránytűként szolgál a társadalmi felzárkózáshoz és a méltányos 
és fenntartható helyreállításhoz. A tagállamok ezen a téren indítandó erőfeszítéseit a pillér 
végrehajtására irányuló, 2021-re várt cselekvési terv vezérli majd. 

A környezetbarátabbá válás és a digitalizáció fokozása során biztosítanunk kell, hogy senki 
ne maradjon le, valamint hogy a szociálpolitikák megfelelő választ adjanak az átalakulás 
következményeire. A világjárvány ráadásul munkaerőpiacainkon is komoly fennakadásokat 
okozott és gyors változásokat hozott. A nagyarányú munkanélküliség ellenére – amit a Covid19 
tovább súlyosbított – egyes tagállamokban a munkaadók még mindig nehezen találnak  
a vállalkozásuk igényeinek megfelelő készségekkel rendelkező munkaerőt. Eközben magasan 
képzett fiatalok nem tudnak könnyen helyet találni a munkaerőpiacon. Folyamatos kihívást jelent 
az, hogy az oktatás és a képzés összhangban legyen a munkaerőpiac igényeivel.

A helyzet megoldásához hozzájárulhatnak a megfelelő aktív munkaerőpiaci politikák és a jól 
felszerelt állami foglalkoztatási szolgálatok, amelyek képesek eredményesen összehangolni  
a munkaerőpiaci kínálatot és keresletet az egész életen át tartó tanulással. A jelenkor szakpolitikáit 
hosszú távú szemléletet követve kell kialakítani. Prioritást jelent az, hogy megőrizzük 
valamennyi munkavállaló munkahelyét és biztosítsuk jövedelmüket. Eközben kiemelt 
figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokra – például az atipikus 
foglalkoztatási formákban dolgozókra, a szegénységben élő gyermekekre, a fogyatékossággal 
élőkre, a hátrányos helyzetű térségek lakosaira és a migráns vagy etnikai kisebbségi hátterű 
személyekre – és támogatni kell őket.

Társadalmilag 
befogadó Európa
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Képzés
Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani annak, hogy felruházzuk a polgárokat azokkal  
a készségekkel, amelyekre szükségük van a társadalmi életben és a munka változó világában  
való aktív részvételhez. A legkorszerűbb, jövőorientált, duális 
képzési rendszereket is magában foglaló és megfelelő oktatási és 
képzési rendszerre van szükség, amelynek révén:

• a fiatalokat felvértezhetjük jó alapkészségekkel, amelyeknek 
köszönhetően tovább szakosodhatnak és kihasználhatják  
a jövőben felmerülő lehetőségeket; népszerűsíthetjük az egész 
életen át tartó tanulást az egész népesség körében, különösen  
a digitalizáció és a környezettudatosság kontextusában; 

• megőrizhetjük a régi, hagyományos készségeket, amelyek 
jelentősége egyre nő a beépített és működő eszközök és 
vagyon (a körforgásos gazdaság szempontjából is fontos) 
fenntartásához, hozzájárulva ugyanakkor a foglalkoztatás és  
a munkahelyek kedvező földrajzi eloszlásához;

• megkönnyíthetjük a munkaerőpiacon történő (újbóli) 
elhelyezkedést például azzal, hogy lehetőséget biztosítunk a munkanélküliek számára arra, 
hogy munkahelyi képzésben részesüljenek, miközben csökkentjük a foglalkoztatással járó 
költségeket a munkaadó számára.

Migráció
A migráció kiváltó okai – például a konfliktusok, az egyenlőtlenségek és az éghajlatváltozás – nem 
fognak egyik napról a másikra megszűnni. Európának ezért átlátható és megfelelően kézben tartott 
migrációs és menekültügyi stratégiára van szüksége. Az új migrációs és menekültügyi paktum tíz 
konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezést tartalmaz. Irányadó elvként az EU-ban 

menedéket keresők védelmét, a nemzetközi 
jog tiszteletben tartását és a menedékkérők 
és családtagjaik jogainak és életkilátásainak 
garantálását kell szem előtt tartani. A civil 
társadalmi szervezetek létfontosságú szerepet 
töltenek be a migránsok integrációjában, ám 
támogatásra és megfelelő finanszírozásra van 
szükségük. A bevált gyakorlatok uniós szinten 
történő megosztása – amiben az EGSZB is 
közreműködhet – megkönnyítheti, hogy a 
tagállamok tanuljanak egymástól. 
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Európai egészségügyi unió
A koronavírus-válság egyik legfontosabb tanulsága az, hogy szinte minden európai ország 
egészségügyi rendszerét meg kell erősíteni, mindenekelőtt a megelőzésre összpontosítva.  
Az egészségügyi ágazatban a tagállamok közötti, az Európai Bizottság által koordinált gyakorlati 

együttműködés a szolidaritás és a jövőbeli reziliencia egyik 
aspektusa. Az együttműködés többek között olyan intézkedéseket 
foglal magában, mint az egészségügyi felszerelések és 
szolgáltatások beszerzése és biztosítása védelem, mentés, kezelés 
és egészségügyi ellátás céljából, például a RescEU polgári védelmi 
program keretében. A Covid19 elleni hatásos kezelések és vakcina 
kifejlesztését, valamint közös szabványok és összehangolt tesztelési 
rendszerek kialakítását az EU szintjén kell megvalósítani. Az EU 
intézményeinek rendelkezniük kell a szükséges hatáskörökkel és 
felhatalmazással az alapvető orvosi és védőeszközök beszerzésének 
és forgalmazásának az egységes piacon való összehangolására.

Alapvető jogok és jogállamiság
Az Európai Unió olyan közös európai értékekre épül, amelyek semmilyen körülmények között 
nem képezhetik alku tárgyát. Ezek: az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, 
a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság. Még válság idején is, amikor 
bizonyos kivételes és időben korlátozott intézkedésekre van szükség, érvényes az, hogy ezek 
az intézkedések nem sérthetik a jogállamiságot és nem sodorhatják veszélybe a demokráciát, 
a hatalmi ágak szétválasztását és az európai polgárok alapvető jogait. Az sem elfogadható, 
hogy egyes tagállamokban szűkül a civil társadalmi szervezetek élettere. 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 sokféleség tiszteletben tartása az EU egyik alapelve. 
Ez a különböző országok kultúráinak és természeti 
adottságainak gazdagságára is vonatkozik, valamint  
a nemek, a fogyatékosság, a faj, a szexuális irányultság,  
az életkor, a vallás és a meggyőződés, illetve bármely más 
személyes tulajdonság tekintetében fennálló sokféleségre 
is igaz. 
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Őszintén hiszek abban, hogy a gazdasági,  
szociális és társadalmi fejlődés elválaszthatatlan 
egymástól. Ahogy Európa a zöld és digitális 
gazdaság felé mozdul el, biztosítanunk kell,  
hogy senki se maradjon le.

Christa Schweng, 
az EGSZB elnöke







Európa helyreállítási tervét a zöld átállás és a digitalizáció fogja vezérelni. Az ökológiai átmenet 
segít korszerűsíteni az ipart, valamint új, minőségi munkahelyeket és több munkalehetőséget 
teremt. 

Az ambiciózus éghajlatvédelmi intézkedések azonban gyakran komoly kihívást jelentenek  
a vállalkozások számára. A jelenlegi gazdasági visszaesés idején ezért kulcsfontosságú, hogy a 
lehető legjobb támogatást nyújtsuk a helyreállításhoz, lehetővé téve ugyanakkor az innovációt, 
valamint az éghajlat- és környezetvédelmi beruházásokat. Ahhoz, hogy versenyképesek 
maradhassanak és biztosíthassák a foglalkoztatást, a vállalkozásoknak reális célokra, tervezésre, 
biztonságra és rugalmasságra van szükségük az éghajlatváltozás mérséklését célzó új intézkedések 
elfogadása során.  

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.  
A vállalkozásoknak a „méltányos átállás” koncepcióját kell iránytűként használniuk. 
Kulcsfontosságú szereplők azok a „fenntartható vállalatok”, amelyekben erős a munkavállalói 
szerepvállalás, és ahol garantálják a tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való jogot.  
Ha lehetővé tesszük a munkavállalók és az üzemi tanácsok számára, hogy aktívan részt vegyenek a 
„fenntartható vállalkozás a méltányos átállásért” elgondolás által vezérelt vállalati politikák 
végrehajtásában, az jó lehetőségeket kínál az egészséges környezetben, jó életminőséget  
biztosító régiókban, méltányos munkakörülmények mellett betölthető tisztességes 
munkahelyekre. 

Környezetvédelmi 
szempontból 
fenntartható 
Európa 
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Emberközpontú digitalizáció  
A digitalizáció és a mesterséges intelligencia igen jelentős hatással van életünkre,  
illetve arra, hogy hogyan dolgozunk, tanulunk és kommunikálunk egymással. A digitális 
átállásnak igazságosnak, fenntarthatónak és társadalmilag elfogadhatónak kell lennie.  
Európai szinten és emberközpontú módon kell megközelítenünk a digitalizációt, és ki 
kell használnunk az általa kínált lehetőségeket. Ezzel egyidejűleg valódi európai adatteret  
kell kiépítenünk, védve adatainkat és garantálva 
a magánélet védelmét és az önrendelkezést.  
Az európai technológiai szuverenitást nem lehet 
olyan módon meghatározni, amely kizár másokat 
vagy összeütközésbe kerül velük; szükségünk 
van a globális szintű együttműködésre és ki 
kell használnunk annak előnyeit. Az európai 
jogszabályoknak lépést kell tartaniuk a 
technológiai fejlődéssel; rendkívüli jelentősége 
van annak, hogy beruházzunk a jövőben 
szükségessé váló készségekbe és az alkalmazandó 
technológiákba. 

A gazdaság környezetbarátabbá tételére irányuló 
erőfeszítések során a vállalkozásokat a megoldás részének 
kell tekinteni. Kulcsfontosságú, hogy a lehető legjobb 
támogatást nyújtsuk az EU-ban a helyreállításhoz, 
lehetővé téve az innovációt, valamint az éghajlat- és 
környezetvédelmi beruházásokat.

Christa Schweng, 
az EGSZB elnöke



Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló lehetőség az Európai Unió társadalma számára. 
Vállalkozások, munkavállalók, mezőgazdasági termelők, fogyasztók és nem kormányzati 
szervezetek mondhatják majd el véleményüket a jövőbeli uniós szakpolitikák kialakításáról, 
és 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.

Az EGSZB 1958-as létrehozása óta elkötelezte magát a részvételi demokrácia mellett, és most újra 
lehetősége nyílik arra, hogy közvetítő szerepet vállalva megmutassa hozzáadott értékét: tagjaink 
ugyanis olyan szervezetektől érkeznek, amelyek a társadalom minden csoportját képviselik,  
és minden tagállamban aktív szerepet vállalnak helyi szinten.

A konferenciát fel kellene használni arra, hogy kidolgozzuk a különböző dimenzióit annak,  
hogy összekössük:

• a különböző civil társadalmi szereplőket;
• a civil társadalmat és a politikai döntéshozókat;
• a helyben valóban aktív szereplőket és szervezeteket;
• a nemzeti és az uniós szintű szereplőket.

Kiemelt téma lehet például: jövőkép, amely megmutatja, milyen Európát szeretnénk, a nemzeti 
szuverenitás és a közös európai megoldások szükségességének dilemmája, a nemzeti identitás és 
a kulturális sokféleség.
  
Az EGSZB már 2017-ben elfogadott egy állásfoglalást Európa jövőjéről. A dokumentum az 
Európai Bizottság ugyanabban az évben közzétett fehér könyvére válaszul készült, amely öt 
lehetséges forgatókönyvet vázolt fel arról, hogy miként alakulhat a 27 tagú EU jövője 2025-ig. 
Büszke vagyok arra, hogy az EGSZB állásfoglalása volt „az első hozzájárulás az Európa jövőjéről  
EU-szerte folytatandó vitához”. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy lényegi, értékes 
hozzájárulást nyújtsunk az Európa jövőjéről szóló konferenciához.  
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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.

Christa Schweng, 
az EGSZB elnöke



Rendkívül fontos, hogy az EGSZB visszaállítsa hírnevét és visszaszerezze hitelességét és a belé 
vetett bizalmat, mind a külvilág részéről, mind más uniós intézmények és a nagyközönség 
szemében, illetve ezzel párhuzamosan házon belül, tagjai és munkatársai körében is. Ha az EGSZB 
egységes, eleget tesz a legmagasabb szintű etikai és szakmai normáknak, és kifogástalan 
hírnévvel rendelkezik, akkor a tagok és az alkalmazottak büszkén dolgoznak az intézményért.
 
Minden szükséges erőfeszítést, intézkedést és fellépést haladéktalanul, teljes mértékben átlátható 
és következetes módon fogunk megtenni azért, hogy:

• felülvizsgáljuk és megszilárdítsuk az EGSZB eljárási szabályzatát és magatartási kódexét,  
szem előtt tartva az Európai Parlament ajánlásait és az OLAF, valamint az európai ombudsman 
jelentéseit, hogy megfelelő munkafeltételeket biztosítsunk a személyzet és a tagok számára,  
a munkahelyi egészség terén is, 

• visszaállítsuk a bizalmat és a kohéziót a három csoport, a tagok és az alkalmazottak körében, 
hogy csapatszellemben, konszenzusra törekedve dolgozhassanak együtt.

Az EGSZB legfőbb feladata, hogy európai szinten hallhatóvá tegye a szervezett civil 
társadalom hangját. Feladatunk teljesítéséhez ismét meg kell erősítenünk annak jelentőségét,  
hogy megtaláljuk a közös nevezőt az EGSZB három csoportja között: 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 
felmutatunk 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 intézményünk legitimitását, hanem az a közös felfogás, 
hogy különböző országokból érkezünk, különböző háttérrel rendelkezünk, de az a feladatunk  
és azt vállaltuk, hogy az európai közjó érdekében dolgozzunk.

A bizalom 
visszaállítása  
az EGSZB-n belül 
és a külvilág általi 
megítélésünk 
javítása  

Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság
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Az EGSZB az egyetlen kapcsolódási pont az EU politikai döntéshozó szervei és a szervezett civil 
társadalom között. Az, ha szorosabban bevonjuk a civil társadalmat és a helyben aktív szereplőket 
a nemzeti és az uniós szintű vitákba, növeli a politikai döntéshozatal hozzáadott értékét  
és demokratikusabbá, eredményesebbé és a polgárok igényeinek jobban megfelelővé teszi azt.

Átdolgozzuk legfőbb eszközünket, a véleményeket, hogy javítsuk előkészítésük és az európai 
intézmények felé történő kommunikálásuk folyamatát. Ahhoz, hogy álláspontunkat időben 
megfogalmazzuk, szorosan együtt fogunk működni az Európai Bizottsággal már az új javaslatok 
közzététele előtt is, és fel fogjuk gyorsítani a vélemények összeállítását. Minden tagunkat arra 
kérjük, hogy proaktív és szisztematikus módon kövesse nyomon véleményeinket. Strukturált 
párbeszédet fogunk kialakítani az Európai Parlament előadóival és a Tanáccsal, illetve kapcsolatot 
tartunk fenn az érintett érdekcsoportokkal is. 

Az EGSZB a szakpolitikák értékelésével rávilágíthat, hogy az európai jogszabályok és 
programok miként valósulnak meg helyi szinten, és hogy a tagállami civil társadalmi szervezetek 
miként vélekednek azokról. Nyomon tudjuk követni az uniós szakpolitikák végrehajtását  
és rámutathatunk, hogy az EU teljesíti-e ígéreteit, illetve vannak-e esetleg hibás politikák és 
eljárások. Eközben ajánlásokat is tehetünk a helyzet javítására. 

Az EGSZB emellett megbízható partnerként fontos szerepet tölthet be az európai szemeszter 
folyamataiban, megjelenítve ott a civil társadalom felől érkező véleményeket. Mindez segíthet 
növelni az EGSZB ismertségét nemzeti szinten.

Ugyanakkor foglalkoznunk kell az eljárások egyszerűsítésével is, amihez a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, illetve fokoznunk kell 
átláthatóságunkat. 

E program alapján a következő hivatali időszak lehetőséget ad számunkra arra, hogy segítsük 
Európát a gazdasági fellendülésben, valamint abban, hogy társadalmilag befogadó és környezeti 
szempontból fenntartható legyen. Elkötelezettek vagyunk e cél elérése mellett.

Együtt sikerülni fog.

Együtt  
Európa jövőjéért! 
#United4FutureEU
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