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1. Bevezetés 

 

1.1 Mind a világjárvány, mind az ukrajnai háború megmutatta, hogy az EU számára létfontosságú, 

hogy jól fel legyen készülve a váratlan fejleményekre. Ez rávilágít arra, hogy az előrejelzési 

tevékenységek fontos szerepet játszanak a nehezen észrevehető jelek azonosításában és a 

különböző forgatókönyvek felvázolásában, megteremtve ezzel az alapot az uniós politikai 

döntéshozók, a szociális partnerek és más civil társadalmi szereplők számára, hogy növeljék a 

rezilienciát, kezeljék a kockázatokat és megragadják a lehetőségeket. Az EGSZB sürgeti, hogy a 

stratégiai előrejelzési tevékenységek fektessenek sokkal nagyobb hangsúlyt a geopolitikai 

fejleményekre, nemcsak Európa viszonylatában, hanem azon túl is1, beleértve ezek hatását a 

biztonságra, a kereskedelemre, a menekültekre és azok integrálására a befogadó társadalmakba. 

 

1.2 A világjárvány és a háború ismét rávilágított arra is, hogy milyen erőt jelentenek és milyen 

fontosak a civil társadalom és annak intézményei a válságok következményeinek leküzdésében 

és az emberek megsegítésében. Az EGSZB ezért sürgeti az Európai Bizottságot, hogy jobban 

ismerje el a civil társadalom és intézményei jelentőségét azáltal, hogy kiemelt helyet biztosít 

számukra az uniós politikában. 

 

1.3 Az EU globális ereje a demokrácián, a jogállamiságon és a társadalmi-gazdasági modellen 

alapuló közös értékekből fakad. Az egymást követő sokkhatások rámutatnak arra, hogy 

mennyire fontos egy reziliensebb európai gazdaság kiépítése és a különböző válságok 

másodlagos hatásainak (infláció, energia- és nyersanyagár-emelkedés és ellátási hiányok, az 

ellátási lánc zavarai) tompítása. Európának csökkentenie kell függőségét és a megbízhatatlan 

beszállítókkal szembeni kitettségét, ugyanakkor koalíciókat kell kötnie a hasonlóan gondolkodó 

partnerekkel, és diverzifikálnia kell ellátási forrásait. 

 

1.4 Az energia mellett Oroszország és Ukrajna jelentős részt képvisel az EU fémimportjában is, 

amely kritikus fontosságú számos stratégiai iparág számára2. Mindkét ország számos 

mezőgazdasági termék, például a gabona és az olajos magvak jelentős exportőre. A két 

országból származó export terén bekövetkezett fennakadások máris a mezőgazdasági termékek 

árának jelentős, globális emelkedéséhez vezettek. A következmények elsősorban a világ 

legszegényebb országait sújtják, és a legszegényebb emberek azok, akik ezt leginkább 

megsínylik. Ennek kapcsán az EGSZB megismétli felhívását, hogy fel kell gyorsítani Európa 

stratégiai és technológiai autonómiájának kialakítását, és korlátozni kell függőségünket az 

energia, a kritikus nyersanyagok és az élelmiszerek terén3. 

 

1.5 A drasztikus gazdasági és társadalmi következmények elkerülése érdekében az uniós 

energiapolitikának reálisnak kell lennie, úgy kell segítenie az energetikai unió felépülését és az 

éghajlat-politikai célok elérését, hogy az ne rójon többletterhet a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

fogyasztókra és munkavállalókra, és ne ássa alá az európai vállalkozások versenyképességét. Az 

EU-nak úgy kell törekednie az ambiciózus éghajlat-politikai célkitűzések megvalósítására, hogy 

                                                      
1

  INT/958. 

2
 Az EGSZB állásfoglalása: „Az ukrajnai háború és annak gazdasági, társadalmi és környezeti hatása”. 

3 
 Ugyanott. 
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közben a vállalkozások és a polgárok számára megfizethető áron biztosítja az energiaellátás 

stabilitását és biztonságát. 

 

1.6 Az európai társadalmakat már eddig is súlyosan érintette a világjárvány, ez a válság pedig egy 

újabb hatalmas sokkhatás, amelyet leginkább társadalmaink legkiszolgáltatottabb helyzetben 

lévő tagjai éreznek meg. Az elkövetkező uniós politikákban a szolidaritást és a társadalmi 

konvergenciát is irányadó elvnek kell tekinteni: az ukrajnai háborúra adott válaszlépéseknek 

mindenki megfizeti az árát, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a terhek igazságosan 

legyenek elosztva. Az Európai Bizottság további megbeszéléseket folytathatna a tagállamokkal 

a lehetséges hosszú távú eszközökről, pl. egy munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerről, a 

rendszerszintű problémák kezelése érdekében, amelyeket a jelenlegi válság csak súlyosbított. A 

SURE-mechanizmus hatásait és lehetséges további felhasználási lehetőségeit is meg kellene 

vizsgálni, és megvitatni a szociális partnerekkel. 

 

1.7 Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy továbbra is prioritásként kezelje a minőségi 

jogalkotást, és arra kéri az Európai Bizottságot és az uniós jogalkotókat, hogy minden 

szempontból, következetesen mélyítsék el és mozdítsák elő az EU minőségi jogalkotási 

rendszerét, és munkájuk során módszeresen alkalmazzák a minőségi jogalkotás eszközeit és 

iránymutatásait. Ennek érdekében az EGSZB arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy 

valamennyi szolgálatánál továbbra is támogassa a minőségi jogalkotás elveit és eszközeit. 

 

1.8 Minden politika, program és intézkedés átfogó és szerves céljaként kell alkalmazni a 

fenntartható fejlődés megközelítését. A válság utáni helyreállítás előmozdítása érdekében az 

Európai Bizottságnak és a tagállamoknak olyan szakpolitikákat és kezdeményezéseket kell 

kijelölniük – illetve törekedniük kell ezek megvalósítására –, amelyek egyszerre teremtenek 

gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket, azaz erősítik az üzleti környezetet, javítják a 

munka- és életkörülményeket, és elősegítik a klímasemleges és körforgásos gazdaságra való 

átállást. 

 

1.9 Az EU helyreállítása és válságokkal szembeni rezilienciája alapvetően a fenntartható 

növekedéstől, a társadalmi konvergenciától, a kedvező üzleti környezettől, valamint a 

foglalkoztatás és a foglalkoztatási feltételek kedvező alakulásától függ, az európai zöld 

megállapodással, a szociális jogok európai pillérével és az arra vonatkozó cselekvési tervvel, 

valamint a fenntartható fejlődési célokkal összhangban. Minden meghozott szakpolitikai 

intézkedéssel a fenntartható vállalkozások, a vállalkozói szellem és a munkahelyteremtés, 

valamint a jobb munka- és életkörülmények előmozdítására kell törekedni. 

 

1.10 A sürgető problémák ellenére létfontosságú, hogy a polgárok és a vállalkozások sikeres 

jövőjének biztosítása érdekében ne tévesszük szem elől az EU olyan alapvető kérdéseit, mint az 

egységes piac hatékony megvalósítása, illetve a hosszú távú szükségleteket, mint a 2050-ig 

megvalósítandó klímasemlegesség, illetve a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem. Az Európai Bizottságnak ezért továbbra is elő kell segítenie és ösztönöznie kell a 

kutatásba és innovációba történő beruházásokat, kellően figyelembe véve a geoökonómiai, 

társadalmi, egészségügyi és környezeti kockázatokra adott megoldások és az ilyen 

kockázatokkal szembeni reziliencia javítása iránti növekvő igényt. 
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1.11 A belső piac megerősítésén és a kritikus függőségek csökkentésén túlmenően a világban 

elfoglalt erősebb pozíció eléréséhez sikeres exportra is szükség van. Az Európai Bizottságnak 

meg kell vizsgálnia, hogy általában véve hogyan lehetne növelni az európai vállalkozások 

versenyképességét, konkrétan pedig hogy miként lehetne elősegíteni az uniós vállalatok erősebb 

pozícióját a globális megatrendekre és kihívásokra – például az éghajlatváltozásra – reagáló 

technológiák, termékek és megoldások globális piacain. Emellett meg kell erősítenie 

egészségügyi ágazatának kapacitását, méghozzá abból a szempontból, hogy az ellátás iránti 

növekvő igények, valamint az esetleges jövőbeli világjárványok kezelése érdekében javuljon a 

kutatás és jobb módszerek álljanak rendelkezésre. Ennek magában kell foglalnia az európai 

vállalkozások és innovátorok által kidolgozásra kerülő szabványok létrehozásának és 

nemzetközi népszerűsítésének a támogatását, mivel a szabványok piacokat teremtenek. 

 

1.12 Az EU erősebb globális szerepének eléréséhez a tagállamok szilárd egységére és közös 

erőfeszítéseire van szükség. Az Európai Bizottságnak építenie kell a válságok során 

összekovácsolt egységre, és meg kell találnia annak a módját, hogy az EU helyreállítását és 

hosszú távú versenyképességét, valamint a polgárok jóllétét az állami támogatások, illetve a 

kereskedelmet és az együttműködést akadályozó rendelkezések helyett egyre inkább az 

innovációra és a készségekre támaszkodva mozdítsa elő. A világ többi részéhez fűződő 

kapcsolataiban az Uniónak továbbra is hozzá kell járulnia a szegénység felszámolásához és az 

emberi jogok védelméhez. 

 

2. Az európai zöld megállapodás 

 

2.1 Az EGSZB támogatta az európai zöld megállapodás végrehajtását, és rámutatott arra, hogy 

annak társadalmilag méltányos módon, az európai élelmezésbiztonság, valamint a megfizethető 

energiaellátás biztonságának garantálása mellett kell végbe mennie. Ez érvényes többek között 

az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagra is, amely egyenlőtlen mértékben fogja érinteni az 

ágazatokat, a vállalkozásokat, a régiókat, a közösségeket és az egyéneket Európában. Az 

EGSZB hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek és az érintett civil társadalmi szervezetek 

aktív bevonása mind a tervezés, mind a végrehajtás szakaszában fontos. Életbevágó, hogy a 

polgárokat és érdekelt csoportokat támogassák az arra irányuló fellépésükben, hogy tevőlegesen 

részt vegyenek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalomra való átállásban. 

 

2.2 Az EGSZB megjegyzi, hogy az európai zöld megállapodással kapcsolatos kezdeményezéseknek 

ki kell egészíteniük és kölcsönösen erősíteniük kell egymást az éghajlat, az energia, a 

közlekedés, az épületek, az ipar, az erdészet és az élelmiszerrendszerek területén, hogy egy 

versenyképes, méltányos, klímasemleges és körforgásos uniós gazdaság jöjjön létre. Az EGSZB 

szorgalmazza azt is, hogy a zöld és a digitális átállás jobban egészítse ki egymást. 

 

2.3 Az európai zöld megállapodással összhangban lévő, gazdasági, társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható növekedésre való átállás előrehaladásának nyomon követése 

érdekében az EGSZB a GDP-n túlmutató megfelelő mutatók kidolgozását kéri. Egy egyértelmű, 

„a GDP-n túlmutató” eredménytáblát kell kidolgozni és beépíteni az európai zöld megállapodás 

eredménytáblájába és az európai gazdaságirányítási folyamatba. Ennek információkat kell 

szolgáltatnia a szakpolitikák fejlesztéséhez is, továbbá javítania kell a kommunikációt, és 

segítenie kell a célok meghatározásában. 
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2.4 Az EGSZB támogatja a fenntartható tevékenységek európai taxonómiájának („uniós 

taxonómia”) arra irányuló célkitűzését, hogy a beruházásokat a fenntartható projektek és 

tevékenységek felé irányítsák. E célból az Európai Bizottság szabályokat dolgozott ki annak 

meghatározására, hogy mi nevezhető környezetbarát (zöld) beruházásnak. Az EGSZB kéri, 

hogy a taxonómia kidolgozása során vegyék figyelembe az olyan társadalmi igényeket is, mint 

az energiaellátás, valamint az alapvető nyersanyagok és áruk ellátásának biztonsága, és 

fektessenek nagyobb hangsúlyt a társadalmi fenntarthatóság szempontjaira, például a 

munkajogra és az emberi jogokra, tiszteletben tartva ugyanakkor a tagállamok hatásköreit és az 

ipari kapcsolatok különböző rendszereit, valamint a finanszírozáshoz való hozzáféréssel 

kapcsolatos objektív értékelés megvalósíthatóságát. Az EGSZB a kezdetektől fogva úgy érvelt, 

hogy a zöld megállapodás csak akkor lehet és csak akkor lesz sikeres, ha egy társadalmi 

megállapodás szerepét is betölti. Az EGSZB jelenleg egy saját kezdeményezésű véleményt 

dolgoz ki a taxonómia szociális kérdéseit illetően: „Szociális taxonómia – Kihívások és 

lehetőségek” címmel. A taxonómiát az európai zöldkötvénystandarddal összefüggésben is 

használni kell. Az EGSZB fontosnak tartja, hogy a fenntartható finanszírozással foglalkozó 

nemzetközi platform keretében nemzetközi szinten összehangolják a taxonómiákat. 

 

2.5 Az európai zöld megállapodással kapcsolatos szociális és munkaügyi aggályok kezelése 

érdekében az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy javasoljon további politikai 

intézkedéseket az európai zöld megállapodás szociális és munkaügyi dimenziójának 

megerősítése érdekében, ambiciózus szociális célkitűzésekkel párosítva azt, összhangban a 

portói nyilatkozattal, a szociális jogok európai pillérével és az ILO igazságos átmenetre 

vonatkozó iránymutatásaival. Az EGSZB arra kéri mindenekelőtt az uniós intézményeket, hogy 

térképezzék fel és elemezzék, milyen hatást gyakorol majd a zöld átállás a foglalkoztatásra és a 

készségekre a különböző országokban, régiókban és ágazatokban, ideértve az alvállalkozókat és 

a downstream értékláncokat érő hatásokat is. Az EGSZB kéri annak biztosítását is, hogy a 

nemzeti energia- és klímatervek tartalmazzák az igazságos átmenetet szolgáló stratégiákat is. 

Fontos továbbá a munka világában bekövetkező változások előrejelzése és kezelése, többek 

között célzott támogatással, például a szükséges készségek fejlesztésével, a szociális védelem 

biztosításával és azzal, hogy az érintett társadalom egészét bevonják az átmenet alakításába, 

valamint további javaslatokat tesznek az átmenet támogatására irányuló nagymértékű köz- és 

magánberuházások mozgósítására, és jelentősen növelik az Igazságos Átmenet Alap volumenét 

és alkalmazási körét, hogy az megfeleljen a kihívásoknak. 

 

2.6 Az EGSZB kéri annak biztosítását, hogy az uniós szabályozási keret tegye lehetővé az uniós 

vállalkozások, köztük a kkv-k számára, hogy a környezettudatos vállalatok élvonalába 

kerüljenek, ezzel egyidejűleg pedig megelőzze a termelésáthelyezés kockázatát, és védelmet 

nyújtson a nagyobb negatív környezeti hatású importtal szemben. Ez különösen az 

energiaigényes iparágakra vonatkozik. Az EGSZB kéri továbbá a kkv-k abban való támogatását, 

hogy jobban megértsék és kezeljék a velük szemben közvetlenül és közvetve támasztott egyre 

szigorúbb éghajlat- és környezetvédelmi követelményeket. 

 

2.7 Az EGSZB kéri a különböző iparágakban zajló innováció erőteljes támogatását a környezetbarát 

technológiák, anyagok, termékek, termelési folyamatok és üzleti modellek kifejlesztése és 

alkalmazása érdekében, például a hidrogénnel, akkumulátorokkal, félvezetőkkel, szén-dioxid-
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leválasztással és -hasznosítással kapcsolatos programoknak, valamint a körforgásos gazdaság 

gyakorlatainak különböző területeken – például a csomagolás terén – történő előmozdításán 

keresztül. 

 

2.8 Az EU globális hatásának fokozása érdekében az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése terén 

az Uniónak versenyképes feltételeket kell teremtenie az európai iparágak számára, hogy azok 

megragadhassák az éghajlatvédelmi technológiák és megoldások iránti globális kereslet által 

kínált exportlehetőségeket, és ezáltal növeljék az EU éghajlati „szénkéznyomát”.  

 

2.9 Az ipari szövetségek sikeres módszernek bizonyulnak a nagyszabású és határokon átnyúló ipari 

projektek fejlesztéséhez a stratégiai területeken. Ezek az ipari szövetségek a közös európai 

érdeket szolgáló fontos projektekkel együtt alapvetően fontosak a helyreállításhoz, valamint az 

európai szabványok és kulcstechnológiák előmozdításához, különösen azokon a területeken, 

ahol a piac erre önmagában nem képes vagy torzul. 

 

2.10 A megfizethető, biztonságos, versenyképes és fenntartható energiarendszerre való átállás 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a valódi energiaunió irányába tett lépéseket. Az orosz-

ukrán háború okozta jelenlegi kihívások fényében az Európai Bizottságnak azokra az 

intézkedésekre kell összpontosítania, amelyek a célok összessége szempontjából a legnagyobb 

előnyökkel járnak, és egyszerre járulnak hozzá a sürgős kihívások kezeléséhez és a hosszabb 

távú célok eléréséhez. 

 

2.11 Az ukrajnai helyzet vezetett a REPowerEU közleményhez4, amelyet az Európai Tanács kérésére 

a REPowerEU terv követett, olyan javaslatokkal5, amelyek – megfelelő végrehajtás esetén – 

jelentősen előmozdíthatják az Európai Unió energiafüggetlenségét és fenntarthatóságát. Az 

orosz gáztól és egyéb fosszilis tüzelőanyagoktól való függetlenedés céljának eléréséhez a 

beszállítók és az energiaforrások sürgős diverzifikálására, a szolidaritás erősítésére és a 

karbonsemlegességre való átállást előmozdító, hosszabb távú intézkedésekre van szükség, 

figyelembe véve a különböző tagállamok és régiók sajátosságait és a rendelkezésre álló 

alternatív forrásokat is. A folyamat sikerének biztosítása érdekében azonban elegendő magán- 

és közberuházást kell mozgósítani, többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és 

a kohéziós politikai alapok teljes körű felhasználásával. Amint arra már rámutattunk6, az orosz 

gáz iránti kereslet 2022 végére elérendő kétharmados csökkentése kihívást jelentő feladat, és 

diverzifikációval járna, egyrészt rövid távon főként az LNG és biometán révén, másrészt pedig 

az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások bővítésén keresztül. El kell kerülni az 

olyan infrastrukturális kötöttségeket, amelyek a jövőben korlátoznák a valós alternatívákat, és a 

beruházásokat a lehető legnagyobb mértékben a megújuló energiaforrásokra és a támogató 

infrastruktúrákra kell összpontosítani. A szociális partnereket és a civil társadalmat szorosan be 

kell vonni ezekbe a szakpolitikai javaslatokba, hogy biztosítva legyen azok társadalmi 

elfogadottsága, fenntarthatósága és sikere. Továbbá, a külső válságokra adott erőteljesebb 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_1511 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en 

6
  TEN/778 – REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en
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válaszok érdekében állandó koordinációs struktúrára lenne szükség az Európai Unió 

Tanácsában. 

 

2.12 Az uniós energiapiac további integrációja fontos szerepet fog játszani az energiaellátás 

megfizethetőségének és biztonságának javításában. Ehhez elegendő rendszerösszekötő 

kapacitásra7 van szükség, valamint ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát, különösen az 

olyan „energiaszigeteken”, mint az Ibériai-félsziget8. Az EU megújuló energiával kapcsolatos 

versenyelőnyének előmozdítása és annak biztosítása érdekében, hogy a megújuló 

energiaforrások használatának elterjedése ne veszélyeztesse az ellátás biztonságát, reális 

ütemtervet kell kidolgozni egy hatékony megújulóenergia-infrastruktúra fejlesztésére és 

kiépítésére, beleértve a tárolási kapacitásokat és a megfelelő átvitelhez szükséges 

összeköttetéseket, amelyek lehetővé teszik a többlettermelés más tagállamokba történő 

exportálását. A tiszta energia infrastruktúrájának gyors kiépítése érdekében a tagállamoknak fel 

kell gyorsítaniuk az engedélyezési eljárásokat. 

 

2.13 Az egyenlő versenyfeltételek javítása érdekében az EU-nak elő kell mozdítania a globális szén-

dioxid-árazást. A szén-dioxid-kibocsátás adóztatását úgy kell kialakítani és észszerűsíteni, hogy 

szimmetrikusan tükrözze az éghajlatra gyakorolt hatást, és figyelembe vegye a légkörből történő 

szénmegkötésre irányuló intézkedéseket. Az EGSZB-nek továbbá törekednie kell arra, hogy 

fokozatosan kivezesse az éghajlatra és a környezetre káros energiaforrások támogatását, 

miközben biztosítja, hogy a klímasemleges gazdaságra való átállás igazságos módon történik. 

 

2.14 Az energiaárak jelenlegi emelkedése nagy veszélyt jelent mind az energiaszegénység 

növekedése, mind az energiafelhasználó vállalatok versenyképességének csökkenése 

szempontjából. Az EGSZB olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek sikeresen enyhítik a 

megemelkedett energiaárak hatását, és megelőzik az energiaszegénység kialakulását, többek 

között az uniós háztartásokban is. Az energiaárak megugrásának hatását korlátozó átmeneti és 

célzott intézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy a kkv-k és az energiaigényes iparágak 

túlélhessék a válságot. 

 

2.15 Annak a hosszú távú vizsgálódásnak a részeként, hogy az energiapiac hogyan reagál a 

sokkhatásokra, fontos, hogy foglalkozzunk az energiaárak (jelenleg a gázár) emelkedésének 

kiváltó okaival, ahogy azt az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) a 

jelenlegi villamosenergia-piac kialakításáról és árképzési rendszeréről nemrégiben készített 

értékelése9 alapján javasolta. Ezen túlmenően fontolóra lehetne venni egy felülvizsgálatot azon 

piacok tekintetében, ahol magas az energiaellátás koncentrációja, és így torzulhat a normál 

működés. 

 

                                                      
7

  A rendszerek összekapcsolása már most is az EU egyik célkitűzése (2030-ig legalább 15%, de egyes országok ettől messze 

elmaradnak): https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
 Az „energiaszigetekről” szóló európai bizottsági dokumentum: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_18_4622. 

9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.16 Az energetikai átmenet középpontjában a polgároknak és a fogyasztóknak kell állniuk, 

mégpedig úgy, hogy támogatjuk a közösségi energiát és a helyi felelősségvállalást, az 

energiafogyasztókat pedig termelő-fogyasztókká alakítjuk át. Az EGSZB átlátható tájékoztatási, 

konzultációs és oktatási kampányokat sürget, hogy ösztönözze a polgárok energetikai átmenet 

melletti elkötelezettségét. 

 

2.17 Az EGSZB kéri emellett, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a karbonsemleges társadalom 

felé vezető folyamat során jelentkező átmeneti problémákra, különösen azon iparágak 

tekintetében, amelyeknek különböző technikai és/vagy pénzügyi okokból időre van szükségük 

az alkalmazkodáshoz, hogy megőrizzék versenyképességüket a piacon. 

 

2.18 Az EGSZB üdvözölte a TEN-T rendelet abból a célból történő aktualizálását, hogy az jobb 

választ adjon az aktuális célkitűzésekre és igényekre. Különös figyelmet kell fordítani a 

prioritások azonosítására és egy, a tagállamok összes fővárosát, nagyvárosát, kikötőjét, 

repülőterét és terminálját összekötő, európai folyosókon alapuló hálózat meghatározására. A 

folyosóknak adott esetben „tengeri hidakat” vagy a folyosókikötők közötti, nagy sűrűségű, 

rendszeres ro-ro tengeri összeköttetéseket kell magukban foglalniuk. A területi kohéziót illetően 

az EGSZB úgy véli, hogy a törzshálózati folyosókat jobban össze kell kapcsolni a regionális, 

városi és helyi dimenziókkal. A közlekedési infrastruktúra kettős felhasználásának 

megvalósításához a TEN-T műszaki követelményei és a katonai mobilitási követelmények 

közötti eltéréseket is azonosítani kell. 

 

2.19 Tekintettel a TEN-T-projektek meglehetősen hosszú átfutási idejére, az EGSZB támogatja egy 

olyan európai szabályozási és finanszírozási keret létrehozását, amely közép- és hosszú távú 

stabilitást biztosít a folyosók és projektek tekintetében az európai hálózat befejezéséig. Az 

EGSZB emellett sürgős nemzeti tervek kidolgozását is szorgalmazza a TEN-T infrastruktúra 

karbantartásának rendes és rendkívüli finanszírozására, és európai szinten egy törzshálózat-

nyomonkövetési tervet tart szükségesnek. 

 

2.20 Mivel a légi közlekedés alapvető szerepet tölt be az EU számára, az EGSZB átfogó és hatékony 

megközelítést sürget a fenntartható légi közlekedés helyreállításának és növekedésének 

előmozdítása érdekében. 

 

2.21 A közúti közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére irányuló erőfeszítésekhez nyújtott 

hozzájárulás érdekében az EGSZB kedvező szabályozási feltételeket kér a nagyobb és nehezebb 

áruszállító járművek és járműszerelvényeknek az érintett tagállamokon belüli és azok közötti 

használatára. Az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az árufuvarozás jövőbeli és 

sajátos kihívásait, és a következő években várható teherautósofőr-hiányt is, amelyet a 

nemzedékváltás hiánya és a nehéz munkakörülmények idéznek elő. Ebben az összefüggésben 

fejleszteni kell a multimodális teherszállítást, növelve a vasúti árufuvarozás vonzerejét a teljes 

logisztikai láncban, amivel párhuzamosan javítani kell a közlekedési dolgozók 

munkakörülményeit is. 

 

2.22 Az EGSZB üdvözli az uniós városi mobilitási keret fejlesztését, és kéri, hogy a városi 

közlekedést, különösen a tömegközlekedést tegyék inkluzívabbá, és ezáltal mozdítsák elő a 

polgárok közötti esélyegyenlőséget. 
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2.23 A fenntartható és intelligens mobilitás előmozdítása érdekében az EGSZB kéri, hogy az Európai 

Bizottság nyújtson be erős kezdeményezést nagyszabású digitális projektek közlekedés területén 

való elindítására. Ezeknek kulcsszerepe lenne például a hatékony multimodalitás és a 

kapacitáskihasználás optimalizálása szempontjából. 

 

2.24 Ahogy az energia-, közlekedési és digitális rendszerek egyre inkább összekapcsolódnak, 

integrált közlekedési, digitális és energiahálózatokra van szükség. A szinergiák javítása és a 

teljes infrastruktúra rezilienciájának növelése érdekében az EGSZB kéri, hogy vizsgálják felül 

az e rendszerek összekapcsolását érintő főbb szűk keresztmetszeteket és sebezhetőségeket – 

mind a jelenlegi, mind a hosszabb távú perspektívából. 

 

2.25 Az EGSZB szorgalmazza az energia-, közlekedési és digitális hálózat éghajlatváltozással, 

természeti veszélyekkel és ember okozta katasztrófákkal szembeni rezilienciájának növelését is, 

hogy az infrastruktúra tartós érték legyen és az is maradjon. Összességében az EGSZB 

intézkedéseket sürget az éghajlatváltozáshoz és annak hatásaihoz való alkalmazkodás 

fokozására. 

 

2.26 Az élelmiszerrendszerek fenntarthatóságának és az európai termelők versenyképességének 

megőrzése érdekében az EGSZB a nyitott stratégiai autonómia előmozdítását szorgalmazza, 

beleértve a fehérje-önellátás javítását, a kereskedelmi (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi) 

előírások viszonosságának biztosítását, a kutatás előmozdítását, a digitalizáció erősítését, 

innovatív technológiák és vetőmagok kifejlesztését, valamint a magasabb termelési költségeket 

és a fenntarthatóság javításának költségeit is tartalmazó tisztességes árak előmozdítását. 

 

2.27 A közös agrárpolitikának és a közös halászati politikának jelentős mértékben hozzá kell járulnia 

a fenntarthatóbb és reziliensebb élelmiszerrendszerekhez. Biztosítani kell a civil társadalom 

strukturált és széles körű részvételét „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia végrehajtásában. A 

fenntartható élelmiszerrendszerekkel kapcsolatos jogalkotási keretre vonatkozó javaslatnak 

egyértelmű célokat, mutatókat, valamint megbízható ellenőrzési mechanizmust és 

eredménytáblát is tartalmaznia kell. 

 

3. A digitális korra felkészült Európa 

 

3.1 A világjárvány és az ukrajnai háború rávilágított a digitális technológiák kritikus jelentőségére 

és arra, hogy az EU-nak növelnie kell digitális szuverenitását. Az EGSZB üdvözölte a digitális 

iránytűt és „A digitális évtizedhez vezető út” programot, és szorgalmazza az irányítási 

mechanizmus hatékony bevezetését és a célok gyors végrehajtásának elősegítését. A 

világjárvány rávilágított arra is, hogy a digitális átállás milyen kihívásokat jelenthet, az EGSZB 

pedig sürgeti a szociális párbeszéd megerősítését európai, nemzeti és ágazati szinten annak 

érdekében, hogy ez az átállás igazságos is legyen. 

  

3.2 Az EGSZB szerint az Európai Bizottság és a tagállamok közötti együttműködésnek döntő 

szerepe van az előrehaladás értékelésében és a célok eléréséhez szükséges intézkedések 

felmérésében, beleértve a több országot érintő projekteket is. Az EGSZB azt is kéri, hogy a 

digitális évtized helyzetéről szóló jelentés járuljon hozzá a tudás és a bevált gyakorlatok 

tagállamok közötti megosztásához.   
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3.3 Az EGSZB hangsúlyozta, hogy a digitális átalakulásnak fenntartható, emberközpontú és 

inkluzív módon kell megvalósulnia, amely mindenki számára működőképes, anélkül hogy 

tovább mélyítené a meglévő digitális szakadékot vagy új egyenlőtlenségeket hozna létre, 

biztosítva a megfelelő munkafeltételeket, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, valamint a 

munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát. E célból fontos a munka világában 

bekövetkező változások előrejelzése és kezelése is, felhasználva a különböző szinteken folyó 

szociális párbeszédet, valamint javítva a szükséges készségeket és a megfelelő 

munkafeltételeket, többek közt a távmunka és a platformalapú munkavégzés terén is, és 

elvégezve az úgynevezett „lecsatlakozáshoz való jog” uniós szintű értékelését. 

 

3.4 A jobb hozzáférés biztosító digitális infrastruktúrába való beruházás és az egységes adatpiac 

fejlesztése az EU valamennyi régiójában a megfelelő digitális fejlődés alapvető és szükséges 

tényezője. Az EGSZB sürgeti az adatok szabad áramlását elősegítő intézkedések hatékony 

végrehajtását, az adatok, a magánélet és a szellemi tulajdon megfelelő védelmének biztosítása 

mellett. 

 

3.5 Az EU-nak tovább kell haladnia egy garantált és reziliens műholdas kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó, biztonságos és autonóm űralapú konnektivitást biztosító rendszer 

létrehozása felé, amely növeli a nagy sebességű, széles sávú és zökkenőmentes összeköttetés 

elérhetőségét egész Európában. 

 

3.6 Az EGSZB fontosnak tartja, hogy az intelligens közlekedési rendszereket továbbfejlesszék egy 

közös európai mobilitási adattéré, ami nagyobb hatékonyságot jelent, és megteremti a jobb 

munkakörülmények, valamint a zökkenőmentes multimodalitás előfeltételeit. 

 

3.7 Az EGSZB észszerűnek tartja, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatások bevezetése erős európai 

piaci szereplőkre támaszkodjon. AZ EGSZB úgy véli, hogy sürgősen lépni kell a 

kriptoeszközök ágazatának átláthatóvá tétele, valamint a digitális pénzügyi szolgáltatások 

végfelhasználóinak védelme, a pénzügyi stabilitás megőrzése, az uniós pénzügyi szektor 

integritásának védelme és a gazdasági és pénzügyi rendszer különböző szereplői közötti egyenlő 

feltételek biztosítása, valamint a kriptoeszközök ágazatának a fenntarthatóbb és kevésbé 

energiaigényes működési mechanizmusok felé terelése érdekében. 

 

3.8 Mivel a készségek és a kompetenciák a digitális átalakulás alapvető előmozdító tényezői, az 

EGSZB kéri, hogy folyamatosan fejlesszék a kiemelkedő tehetségek kibontakoztatását, valamint 

a polgárok és a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak erősítését annak érdekében, 

hogy jobban ki tudják használni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, és kezelni tudják a 

digitalizációval kapcsolatos kockázatokat. 

 

3.9 Az EU digitalizációval kapcsolatos kiválóságának előmozdítása érdekében az európai 

vállalatoknak a külföldi versenytársakhoz képest kedvezőbb feltételekre van szükségük az 

innovációhoz, a beruházásokhoz és a működéshez. Mivel a szövetkezetek különösen alkalmasak 

a digitális platformok irányításában való inkluzív részvétel támogatására, az EGSZB sürgeti a 

digitális szövetkezeti platformok fejlesztését ösztönző kezdeményezések kidolgozását. 
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3.10 Az innovatív vállalkozások ösztönzése mellett biztosítani kell, hogy minden vállalkozás – 

köztük a mikro-, kis- és középvállalkozások és a szociális gazdaságban működő vállalkozások is 

– részt tudjon venni a fejlődésben, és hasznot tudjon húzni belőle. Az EGSZB szerint fontos a 

mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák még szélesebb körű elterjesztése, de azt is 

látni kell, hogy a kkv-k nagy részének még az alapvető digitális technológiák átvétele is kihívást 

jelent.  

 

3.11 Az értékláncok minden szereplője számára egyre fontosabb, hogy kellő figyelmet fordítsunk a 

kiberbiztonságra, és a válságok egyre inkább rávilágítanak arra, hogy mennyire lényeges ez a 

gazdaság és a társadalom megfelelő működésének biztosítása, valamint a nemzetközi 

kapcsolatok fenntartása szempontjából. Ez a tagállamok fokozottabb fellépését követeli meg, 

beleértve az Európai Bizottság által elősegített együttműködést is. Egyre fontosabb a 

dezinformáció elleni küzdelem is, miközben biztosítani kell azt is, hogy e küzdelmet ne 

használják fel ürügyként a polgári szabadságjogok, különösen a véleménynyilvánítás 

szabadságának korlátozására. 

 

3.12 Az EGSZB kéri, hogy a kutatásba és innovációba, az oktatásba és képzésbe, valamint a műszaki 

infrastruktúrába történő beruházások elősegítése érdekében mozgósítsanak állami és 

magánfinanszírozást. A szabályozási keret egy másik általános tényező, amely a digitális 

fejlődést alakítja. Az EGSZB fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a fejlődő szabályozás 

ösztönözze az innovációt, a beruházásokat és az egyenlő versenyfeltételeket, összhangban az 

emberi jogokkal, valamint a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekkel.  

 

3.13 Mivel a digitalizáció továbbra is a globális gazdasági növekedés fontos hajtóereje, az EGSZB 

úgy véli, hogy a digitalizált gazdaság adóztatásához kapcsolódó szakpolitikáknak a gazdasági 

növekedés, valamint a határokon átnyúló kereskedelem és beruházás előmozdítására kell 

törekedniük, ahelyett, hogy hátráltatnák azt. 

 

3.14 A digitális tevékenységek szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken alapuló környezete 

nemzetközi szinten is fontos, és az egységes piac egy lépcsőfok ahhoz, hogy az EU befolyásos 

és erős globális szereplővé váljon. Az EGSZB kéri, hogy az emberközpontú megközelítés és a 

digitális technológiák megbízhatóságának előmozdítása érdekében a diplomáciai fellépéstől 

kezdve az innovációs együttműködésen át a kereskedelmi megállapodásokig az eszközök széles 

körét használják fel. Az EU globális normaalkotó szerepéhez globális versenyképesség is 

szükséges, amely a tagállamok közötti szilárd együttműködésre támaszkodik.  

 

4. Emberközpontú gazdaság 

 

4.1 A jelenlegi társadalmi-gazdasági fejlődést a még mindig tartó Covid19-világjárvánnyal 

összefüggő nagyfokú bizonytalanság kíséri, amelyet tovább súlyosbít az ukrajnai háború és az 

Oroszországgal szemben fennálló, növekvő geopolitikai feszültség. Alapvető fontosságú, hogy 

a tagállamok hatékonyan megerősítsék és összehangolják gazdaságpolitikájukat, egészségügyi 

és szociálpolitikájukat, eredményesen kezeljék a makrogazdasági egyensúlyhiányt és rendezett 

államháztartást biztosítsanak. Ugyanakkor javítaniuk kell közberuházásaik minőségét és 

összetételét is, többek között a magánbefektetések ösztönzésével, hogy rendelkezésre álljanak a 

gazdaság olyan jellegű társadalmi-ökológiai átalakításának támogatásához szükséges pénzügyi 
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források, amelynek célja a magas szintű foglalkoztatás, a jó minőségű munkahelyek, a jólét, 

valamint a megfelelő jövedelem előmozdítása, biztosítva, hogy mindez ne csökkentse az 

embereknek az aktív munkaerőpiaci részvétel iránti motivációját. 

 

4.2 Az Uniónak a helyreállítás során – a prosperitás kulcskérdéseiként – az uniós ipar 

versenyelőnyére és a munkahelyteremtésre, valamint az egyenlőtlenség és a szegénység elleni 

küzdelemre kell összpontosítania. A szociális jogok európai pillérének, mint az uniós 

szociálpolitika irányadó eszközének szintén a helyreállítási stratégia középpontjába kell 

kerülnie, hogy a gazdasági és társadalmi fellendülés egymással párhuzamosan menjen végbe. 

Az EU-nak különös figyelmet kell fordítania a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 

támogatására olyan aktív és inkluzív politikák révén, amelyeket alapvető és támogató szociális 

szolgáltatások kísérnek.  

 

4.2.1 Konjunkturális sikerük alapján mind a Next Generation EU eszközt, mind a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközt úgy kell értékelni, mint a háború által kiváltott, és az európai 

gazdaságra várhatóan drámai következményekkel járó válságra adott hatékony válasz eszközeit. 

Ezek az eszközök kiegészítik a strukturális mechanizmusokat a gazdasági növekedés és a 

felzárkózás előmozdításában, az életkörülmények védelmében, valamint az Unión belüli 

társadalmi béke és stabilitás biztosításában. 

 

4.3 Az EU-nak és a nemzeti kormányoknak intézkedéseket kell hozniuk az ukrajnai háború 

hatásainak enyhítésére, hogy minimálisra csökkentsék az árak és az energiaköltségek családokat 

és vállalkozásokat érintő emelkedését, valamint hogy az érvényben lévő veszélyhelyzeti 

intézkedések átalakításával támogassák a gazdaságot és a foglalkoztatást. Annak érdekében, 

hogy a vállalkozások könnyebben megbirkózzanak a válsággal, és képesek legyenek 

munkahelyeket létrehozni, illetve megtartani a meglévő munkahelyeket, az Európai 

Bizottságnak folyamatosan nyomon kell követnie a világjárvány és a háború által az uniós 

vállalkozásokra gyakorolt hatásokat, a vállalkozások méretétől függetlenül, és fel kell készülnie 

a szükséges átmeneti támogatási intézkedésekre, miközben tisztességes versenyfeltételeket 

biztosít. 

 

4.4 Az EGSZB határozottan támogatja a beruházások olyan módon való átirányítására vonatkozó 

célkitűzést, hogy azok hozzájáruljanak az EU fenntartható gazdaságra való áttéréséhez. Ennek 

során figyelmeztetni kell a félrevezető „zöldre- vagy fenntarthatóra festésre”. Az EGSZB azt 

kéri, hogy az Európai Bizottság aktívan vonja be a szociális partnereket és a civil társadalmat a 

fenntartható finanszírozás kialakításába és megvalósításába. 

 

4.5 Az uniós tagállamoknak megfelelő költségvetési mozgástérrel kell rendelkezniük az ukrajnai 

háború negatív gazdasági és társadalmi hatásainak ellensúlyozására. Emiatt még inkább 

szükséges az uniós gazdasági kormányzási keret felülvizsgálata. A tagállamoknak azonban a jó 

növekedési időszakokban konszolidálniuk kell államháztartásukat, ami lehetővé teszi a 

recesszió idején történő reagálást. Az EGSZB ennek kapcsán is megismétli, hogy óva int az 

általános mentesítési rendelkezés idő előtti deaktiválásától. 

 

4.5.1 Az EGSZB egy felülvizsgált, kiegyensúlyozott és jólétorientált gazdaságirányítási 

keretrendszert szorgalmaz, amelyben azonos súllyal esik latba számos kulcsfontosságú 
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szakpolitikai célkitűzés, például a fenntartható és inkluzív növekedés, a teljes foglalkoztatás és a 

tisztességes munka, a versenyképes szociális piacgazdaság és a stabil államháztartás. A 

versenyképes és társadalmi és környezeti szempontból is fenntartható európai gazdaság 

előfeltétele az európai jólét növelésének. 

 

4.5.2 Továbbá azok a gazdaságok, amelyekben a nemzeti fiskális politikák felismerik, hogy 

növekedés idején bevételi tartalékokat kell képezni, ugyanakkor továbbra is biztosítják a 

jövőbeli jóléthez szükséges beruházásokat, ellenállóbbak lesznek a gazdasági visszaesés 

kedvezőtlen hatásai elleni küzdelemben. 

 

4.5.3 A folyamatban lévő felülvizsgálat lezárását követően átdolgozott Stabilitási és Növekedési 

Paktum megfelelő végrehajtása – lehetőleg egyszerűsített szabályokkal és csökkentett 

prociklikussággal, valamint a pandémiát követő kontextust tükrözve – nélkülözhetetlen lesz 

ahhoz, hogy a tagállamok fenntartható alapokra helyezzék államháztartásukat és megerősítsék a 

beruházási bizalmat. Bármely jövőbeli költségvetési keretnek a) olyan fenntartható 

államháztartást kell előmozdítania, amely lehetővé teszi az állami beruházások növelését, b) 

lehetővé kell tennie az anticiklikusabb politikát, és c) nagyobb rugalmasságot és 

országspecifikus differenciálást kell lehetővé tennie az adósságállomány-rendezési pályák 

tekintetében, ugyanakkor garantálnia kell a költségvetés fenntarthatóságát. Konkrétabban, az 

EGSZB egyik fő javaslata a költségvetési keret felülvizsgálatára egy aranyszabály bevezetése az 

állami beruházásokra vonatkozóan, a középtávú fiskális és pénzügyi stabilitás és az euró 

értékének veszélyeztetése nélkül, ötvözve azt egy kiadási szabállyal. 

 

4.5.4 Az Unió demokratikus elszámoltathatóságának megerősítése érdekében mind a nemzeti 

parlamenteknek, mind az Európai Parlamentnek fenn kell tartaniuk hangsúlyos szerepüket a 

jövőbeni uniós gazdasági kormányzási keretben. Az EGSZB tudomásul vette a 

munkanélküliségi rendszer létrehozásának ötletét, amely eredetileg az Európai Bizottság 

politikai célkitűzései között szerepelt. A Covid-válságok és a jelenlegi ukrajnai háború 

hatásainak tükrében az Európai Bizottság a rendszerszintű problémák kezelése érdekében 

további tárgyalásokat folytathatna a tagállamokkal és a szociális partnerekkel a lehetséges 

hosszú távú eszközökről, pl. munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerekről.  

 

4.6 A SURE10 mechanizmus alapvető szerepet játszott a világjárvány okozta csapás enyhítésében, 

és hatékony eszköznek bizonyult. Ebből kiindulva az EGSZB azt kéri, hogy vizsgálják meg e 

mechanizmus további alkalmazásának lehetőségét. 

 

4.7 A gazdasági és monetáris unió elmélyítése együtt jár a gazdasági kormányzás megerősítésével, 

beleértve a bank- és tőkepiaci unió kiteljesítését, valamint az európai szemeszter szerepének 

megerősítését a növekedés, a kohézió, az inkluzivitás, a versenyképesség és a konvergencia 

fokozásában. 

 

4.8 Az EGSZB úgy véli, hogy a háború okozta kihívások, és különösen a védelmi és energiaügyi 

kiadások növelésének szükségessége miatt az Európai Unió új sajátforrás-mechanizmusokat 

hozhatna létre. 

                                                      
10

 A szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE). 
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4.9 A tőkepiacok tagállamok közötti széttagoltsága nem teremt elegendő teret ahhoz, hogy a 

vállalkozások könnyebben hozzáférjenek az egységes tőkepiacon elérhető pénzügyi 

forrásokhoz. Ezért további előrelépésre van szükség a tőkepiaci unió kiteljesítése terén. A 

tőkepiaci unió és a bankunió elmélyítése során a finanszírozási csatornák megerősítésére, illetve 

arra kell összpontosítani, hogy elősegítsük, hogy a magánszektor is hozzájáruljon a beruházási 

erőfeszítésekhez. Az EGSZB sürgeti, hogy ennek során teremtsenek megfelelő egyensúlyt a 

kockázatmegosztás és a kockázatcsökkentés között, és különösen üdvözli az éghajlati válságból 

eredő rendszerszintű kockázatok nyomon követésének megerősítésére irányuló törekvéseket. 

Emellett fontos odafigyelni a társadalmi fenntarthatósági kockázatokra is, amelyek az elosztási 

különbségek növekedése révén veszélyeztetik a társadalmi kohéziót. A pénzpiaci 

szabályozásnak emellett előnyben kell részesítenie a hatékonyságot az összetettséggel szemben, 

és magas szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítania. 

 

4.10 Minden érdekelt felet be kell vonni a pénzügyi műveltséget, a védelmi szabályok hatékonyságát, 

valamint a pénzügyi szolgáltatók és a polgárok közötti információs aszimmetriák csökkentését 

célzó intézkedések kidolgozásába és végrehajtásába. 

 

4.11 Az európai egységes piacnak teljes mértékben ki kell aknáznia a benne rejlő lehetőségeket. A 

gazdasági előnyöket a meglévő jogszabályok jobb és hatékonyabb alkalmazásával és 

végrehajtásával, valamint az egységes piac elmélyítésével lehetne biztosítani. Az áruk és 

szolgáltatások szabad mozgása előtt álló akadályok további lebontása előnyös mindenki – az 

ügyfelek, a munkavállalók és a vállalkozások – számára. Az egységes piac megfelelő működése 

az áruk és szolgáltatások biztonságosságától és minőségétől is függ. 

 

4.12 Az EGSZB aggodalmát fejezi ki az Unión belüli tisztességtelen adóverseny miatt, amely 

elősegíti az adókikerülést. Az EGSZB úgy véli, hogy egy hatékony monetáris unió koherens 

fiskális politikát igényel, és következetességet követel meg a tagjai által alkalmazott fiskális 

szabályok között. Az EGSZB az adócsalással, az adókijátszással, az adókikerüléssel és a 

pénzmosással szembeni eredményes küzdelem céljából egy európai paktum kidolgozását is 

javasolta. 

 

4.13 A túlzott bürokrácia szükségtelen költségeket okoz a gazdaság és a társadalom számára. A jövő 

EU-jának nem a mikromenedzselésre kellene összpontosítania, hanem a minőségi jogalkotás 

elvét kellene követnie. Ez azonban nem mehet a szociális piacgazdasághoz elengedhetetlenül 

szükséges magas szintű fogyasztóvédelmi, szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normák 

rovására. Európai szinten növelni lehetne a szociális partnerek problémamegoldó képességét, 

például a különböző érdekek kiegyensúlyozása tekintetében. 

 

4.14 A vállalkozói készség a versenyképesség, az innováció és a jóllét javításához, valamint a 

szociális és környezetbarát gazdaság kialakításához szükséges egyik kulcskompetencia, ami a 

járvány utáni helyreállítással összefüggésben még inkább igaz. A vállalkozói készségek 

fejlesztését célzó vállalkozói oktatás ösztönzése a munkanélküliség csökkentésének egyik 

módja lehet, különösen a fiatalok körében. A gazdasági növekedés, az innováció, a 

foglalkoztatás és a társadalmi befogadás szempontjából nagyon fontos a vállalkozói 

tevékenység – annak minden formájában és minden ágazatban (beleértve az idegenforgalmat, az 

ipart, a platformgazdaságot, a szociális gazdaságot és a szabadfoglalkozásúakat is). Fontos 
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azoknak a nehézségeknek az azonosítása és kezelése, amelyekkel a kkv-k (különösen a nagyon 

kis méretű, gyakran családi jellegű vállalkozások) szembesülnek az egységes piacra való 

belépés során, különösen a zöld és a digitális átállással összefüggésben. Az EGSZB arra kéri az 

Európai Bizottságot, hogy hajtsa végre a munkaprogramjában szereplő konkrét intézkedéseket 

az egységes piac előtt álló, már azonosított akadályok felszámolása érdekében11. 

 

4.15 Az EGSZB olyan gazdaságpolitikák kombinációjának az elfogadását támogatja, amelyek 

hatékonyan használják fel a rendelkezésre álló hazai – állami és magán – forrásokat, beleértve a 

Next Generation EU és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében létrehozott 

pénzügyi forrásokat is. Az EGSZB aggódott és most is aggódik amiatt, hogy kimutatták a civil 

társadalmi szervezetek részvételének hiányát. A szervezett civil társadalom olyan formálisabb 

eljárásokat kér, amelyek megkönnyítik a valódi eszmecserét a nemzeti helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervek végrehajtása és értékelése során. A civil társadalom részvételét lehetővé 

tevő hatékony mechanizmus tekintetében a partnerség elvét kellene követni.  

 

4.16 Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság jogalkotási javaslatait a társasági adó területén, és 

üdvözli, hogy egyeztették azokat az OECD/inkluzív keret szintjén folytatott globális vitákkal, 

hogy globális konszenzust lehessen elérni. 

 

4.17 Az EGSZB támogat minden olyan erőfeszítést, amely az új adórendszer kialakításakor az 

európai vállalatok és az adóhatóságok megfeleléssel kapcsolatos költségeinek csökkentésére 

irányul. Az európai vállalkozások nem hozhatók versenyhátrányba. A globális adóegyezmény 2. 

pillérének teljes körű végrehajtása összetett feladat lesz, és hosszú időt, valamint jelentős 

erőfeszítéseket igényel majd mind a vállalatok, mind az adóhatóságok részéről. Az Uniónak és a 

tagállamainak legfőbb érdeke a nemzetközileg elfogadott szabályok egységes elfogadása és 

egyidejű végrehajtása az EU-ban és más kereskedelmi blokkokban. 

 

4.18 A szociális vállalkozás különös figyelmet érdemel, tekintettel arra, hogy ez a vállalkozási forma 

milyen szerepet játszhat a válság leküzdésében. A szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési 

terv végrehajtása kulcsszerepet játszik majd ezen ágazat megerősítésében. Az új iparpolitikai 

stratégiában a szociális gazdaság sajátos ökoszisztémájának meghatározása konkrét 

intézkedésekhez kell, hogy vezessen, amelyek a szociális gazdaság zöld és digitális átállását és 

rezilienciájának növelését célozzák.  

 

4.19 A világjárvány után egyre nagyobb szükség van a jó minőségű tanulási mobilitás mindenki 

számára történő előmozdítására és a tanulási eredmények elismerésére, ezért az EGSZB 

támogatja, hogy 2025-ig egy valódi európai oktatási térséget hozzanak létre a tanuló Európa 

érdekében. Ez a finanszírozás és mindenekelőtt az oktatás területén folytatott ágazatközi 

együttműködés révén valósul meg. 

 

4.20 A korszerű fogyasztóvédelmi politikának biztosítania kell, hogy a fogyasztók élvezhessék a 

szükséges jogokat és védelmet. Az egységes piac egyszerűbbé teszi az uniós fogyasztók és 

vállalkozások számára, hogy határokon átívelően árukat és szolgáltatásokat vásároljanak és 

                                                      
11 

 Lásd például a „Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers” című európai bizottsági szolgálati 

munkadokumentumot, SWD(2020) 54 final, Brüsszel, 2020.3.10. 
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értékesítsenek, akár online, akár hagyományos módon. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy bízzunk a 

piacban, célirányos szabályozás legyen érvényben, és ezt hatékonyan érvényesítsék. A 

fogyasztók tájékoztatásának és képzésének is segítenie kell őket abban, hogy felelősségteljesebb 

döntéseket hozzanak. 

 

4.21 Javítani kell az önkéntes részvételhez való hozzáférést, és növelni kell annak hatókörét és 

minőségét. A különböző korú és hátterű emberek önkéntes szerepvállalásának lehetőségeit 

innovatív és rugalmas keretek között kell feltárni és megvalósítani, új lehetőségeket szabadítva 

fel. 2025-öt az EU-nak az önkéntesek európai évének kellene nyilvánítania. Ez méltó tisztelgés 

lenne az önkéntesek által a Covid-válság és az ukrajnai háború idején tett erőfeszítések és azok 

hatása előtt. Rámutatna jelentőségükre az európai egészség és jóllét szempontjából, valamint 

kiemelné az Európa gazdasági helyreállításában és jövőjében betöltött szerepüket. 

 

4.22 A szabadfoglalkozásúak minden tagállamban kulcsfontosságú társadalmi és gazdasági 

tényezőnek számítanak, és fontos közszolgáltatásokért felelősek olyan területeken, mint az 

egészségügy, az igazságszolgáltatás, a biztonság, a nyelv és a művészetek. Ezért az európai 

jogszabályok elfogadása előtt és után külön hatásvizsgálatot kell végezni a jogalkotási 

javaslatok szabadfoglalkozásúakra gyakorolt hatásairól. E tekintetben az európai jogalkotónak 

figyelembe kell vennie különösen a bürokratikus terhek által a szabadfoglalkozásúakra 

gyakorolt negatív hatásokat. 

 

5. Európa globális szerepének erősítése 

 

5.1 Az EGSZB nyitott, tisztességes, inkluzív és kiszámítható nemzetközi kereskedelmi környezetet 

szorgalmaz, amely a demokrácia és a jogállamiság, a béke és a stabilitás, a társadalmi és 

környezeti fenntarthatóság, valamint a nyitott, tisztességes és szabályokon alapuló 

világkereskedelmi rend mögé áll. Európának védelmeznie kell a globális kereskedelmi 

szabályokat, egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania és egyensúlyt kell teremtenie a 

stratégiai autonómia és a nemzetközi kereskedelem iránti nyitottság között, méghozzá az erős 

ipari bázis és a reziliens nemzetközi ellátási láncok előmozdítása révén. 

 

5.2 Az elmúlt évek kínai fejleményei és az orosz agresszió azonban világossá teszik, hogy a 

nemzetközi kereskedelem növekedése nem feltétlenül segíti a demokratikus folyamatok 

megerősödését.  Az EU-nak ezért kereskedelempolitikájában az alapvető értékeit kell 

támogatnia, például az emberi jogok, a jogállamiság és a média szabadságának tiszteletben 

tartását. 

 

5.3 Az EGSZB fontosnak tartja, hogy továbbra is foglalkozzunk az EU harmadik országoktól való 

kritikus függőségeivel. Ez különösen az energiára, a nyersanyagokra, az élelmiszerekre, az 

egészségügyi termékekre, az infrastruktúrára és a technológiákra vonatkozik. Érvényes emellett 

a biztonság-, védelem- és űrpolitika ipari dimenziójára is. Az EU-nak különösen ipari 

kapacitásának hiányát és a megbízhatatlan partnerektől való függőségét kell felülvizsgálnia. 

 

5.4 Ugyanakkor az EU nyitott stratégiai autonómiájának megerősítéséhez és erősebb globális 

szerepéhez arra van szükség, hogy együttműködjön a partnerekkel a különböző területeken, 

többek között a kereskedelemben is. Az EGSZB a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokról 
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szóló tárgyalások lezárását és a WTO keretében folyó többoldalú együttműködés fejlesztését 

szorgalmazza. A latin-amerikai partnerekhez fűződő kapcsolatok korszerűsített 

megállapodásokon alapuló fellendítése is egy időszerű lehetőség lenne az EU számára, hogy 

megerősítse pozícióit. 

 

5.5 Az EGSZB kiemeli, hogy a civil társadalomnak kulcsfontosságú szerepe van a 

kereskedelemben, és hangsúlyozza, hogy fokozni kell a civil társadalommal folytatott 

együttműködést – a kereskedelmi eszközök és megállapodások (szabadkereskedelmi 

megállapodások, gazdasági partnerségi megállapodások és beruházási megállapodások) 

kidolgozásától a nyomon követésig. Mindez elősegítené az új uniós kereskedelmi stratégia 

célkitűzéseinek elérését, biztosítva, hogy olyan megállapodások szülessenek, amelyek 

hozzájárulnak az EU és partnerországai gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fenntartható 

fejlődéséhez. 

 

5.6 Együttműködésre van szükség a közlekedés, a digitalizáció és az energia területén is, ami új 

lehetőségeket nyitott meg például az EU–USA együttműködés előtt. A törzshálózati folyosókat 

jobban össze kell kapcsolni a világ többi részével az áru- és utasforgalom terén. Az EGSZB egy 

olyan fórum létrehozását szorgalmazza, amely megkönnyíti a TEN-T hálózat integrációját a 

világ többi részével, beleértve a szomszédos országokat is.  

 

5.7 Az EGSZB úgy véli, hogy az EU-nak proaktívabb és hatékonyabb megközelítést kell 

alkalmaznia az európai iparágak érdekeinek védelmében az egyenlő versenyfeltételek 

megteremtésén és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelmen keresztül, a 

meglévő kereskedelmi jogszabályok, különösen a dömpingellenes és szubvencióellenes 

jogszabályok alkalmazásával.  

 

5.8 Az EGSZB úgy véli, hogy meg kell erősíteni az euró nemzetközi szerepét, amely fontos eszköz 

Európa globális pozíciójának javításához, és kéri, hogy fordítsanak figyelmet az euró gyengülő 

nemzetközi szerepének okaira, valamint a gazdasági és monetáris unió kiteljesítésére. 

 

5.9 Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy fokozza az arra irányuló erőfeszítéseket, 

hogy a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos uniós megközelítés mind a 

munkaügyi, mind a környezetvédelmi kötelezettségvállalások tekintetében beépüljön a WTO-

ba. Ehhez további megfontolásoknak is kapcsolódniuk kell a civil társadalom valamennyi 

összetevőjének a WTO-folyamatokba való strukturált bevonásával kapcsolatban, mivel a civil 

társadalom részvétele nélkül nincs valódi fenntarthatóság. 

 

5.10 Az uniós polgári védelmi mechanizmus már nem eléggé alkalmas és nem elég széles körű 

ahhoz, hogy reagálni tudjon az éghajlatváltozással összefüggő katasztrófákra és az Unió 

területén belül és kívül előforduló többszörös kockázatokra. A természeti katasztrófákkal 

kapcsolatos jól bevált tevékenységén túlmenően a mechanizmusnak más kockázatokkal is meg 

kell birkóznia – ilyenek például a világjárványok, a jelentősebb ipari kockázatok, a nagymértékű 

tengerszennyezés, a villamosenergia- vagy ivóvízhálózatokat és bármely alapvető 

infrastruktúrát érő kibertámadások következményei, vagy a bevándorlással kapcsolatos 

humanitárius válságok kezelése. 
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5.11 A rövid távú polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás hosszú távú irányítása közötti 

kapcsolatot jobban kell kezelni és koordinálni. Ezért az EGSZB úgy véli, hogy meg kell 

vizsgálni, hogy az erőteljesebb külföldi politikai fellépés gyakorlati mechanizmusaként nem 

kellene-e létrehozni egy európai polgári védelmi és humanitárius segítségnyújtási ügynökséget. 

 

5.12 Az EGSZB megjegyzi, hogy számos partnerországban még mindig hiányzik az inkluzív és 

részvételen alapuló párbeszéd és politikai döntéshozatal, és az Európai Bizottság által nyújtott 

támogatás ellenére fokozatosan csökken a civil és a szociális párbeszéd tere. Az EGSZB azt 

javasolja, hogy az Európai Bizottság az EGSZB-vel együttműködve hozzon létre egy „Civil 

társadalmi tér eredménytáblája” elnevezésű kísérleti projektet néhány partnerország számára a 

polgári és szociális párbeszéd helyzetének évenkénti mérésére, kezdve a nyugat-balkáni 

országokkal vagy az euromediterrán országokkal. 

 

6. Az európai életmód előmozdítása 

 

6.1 Az egészségügyi rendszereket szinte minden európai országban meg kell erősíteni, a 

megelőzésre összpontosítva, és garantálva mindenki számára a jó minőségű közegészségügyi 

struktúrákhoz, az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz – beleértve a védőoltásokat is – és a 

tartós ápoláshoz-gondozáshoz való hozzáférést. A mentális egészségügyi problémákra sürgős 

stratégiai választ kell adni. 

 

6.2 Az EGSZB emlékeztet arra, hogy döntő fontosságú egy olyan, erős és összehangolt európai 

egészségügyi ökoszisztéma támogatása, amely hozzájárul az EU iparstratégiai autonómiájához, 

technológiai szuverenitásához és az uniós polgárok jobb életminőségéhez. Alulról felfelé haladó 

feltérképezést és elemzést kell végezni az azonosított függőségek pontos jellegének felmérése, 

valamint a sebezhetőségek és a stratégiai anyagok hiányának kezelése érdekében; 

 

6.3 A migráció továbbra is kiemelt kérdés, mivel hatással van az EU demográfiájára, gazdaságára 

és politikáira (foglalkoztatás, szociális ügyek, munkaerőpiac, integrációs politikák, 

határellenőrzés, rasszizmus, idegengyűlölet, populizmus és megkülönböztetés elleni küzdelem). 

Az EU migrációs és menekültügyi paktumának és a közös európai menekültügyi rendszernek a 

szolidaritás és a felelősség, valamint az Unió és a tagállamok nemzetközi jog szerinti 

kötelezettségei közötti valódi egyensúly alapján kell végleges formát öltenie. 

 

6.4 Az Ukrajna elleni háború következtében kibontakozó menekültválság kiemeli ennek a 

területnek a döntő fontosságát, és bemutatja, hogyan kell az EU-nak helyesen reagálnia: a 

menekültek azonnali védelme, valamint az ideiglenes tartózkodási és munkavállalási 

engedélyek bevezetése mellett sürgős intézkedéseket kell hozni a tagállamok társadalmaiba és 

munkaerőpiacaira való beilleszkedés érdekében, és megfelelő finanszírozást kell biztosítani 

mind a kormányok, mind a helyben tevékenykedő civil társadalmi szervezetek számára. 

 

6.5 2022 az ifjúság európai éve, amelynek célja, hogy elismerje a fiatalok által a Covid19-

világjárvány alatt és jelenleg is hozott áldozatokat, illetve az őket ért és továbbra is érő 

kihívásokat, és minden szinten lehetőséget biztosítson számukra a részvételre, különös 

tekintettel a zöld kérdésekre, a befogadásra, a digitalizációra és az ifjúság kérdésének az EU 

valamennyi szakpolitikájában való általános érvényesítésére. Alapvető fontosságú, hogy az 
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évnek konkrét öröksége legyen, és hogy a fiatalok lényegében minden évben az uniós szintű 

kezdeményezések középpontjában álljanak. Az Európai Bizottságnak ezért 2023-ban és azt 

követően is folytatnia kell az európai év nyomon követését. 

 

7. Az európai demokrácia megerősítése 

 

7.1 Intézkedéseket kell hozni az érdekelt felekkel és társadalmi csoportokkal folytatott és az azok 

közötti civil párbeszéd javítása érdekében, hogy a polgárok magukénak érezzék az őket 

közvetlenül érintő szakpolitikákat, és valóban részt vegyenek azokban, előmozdítva a polgárok 

szerepét Európa jövőjének építésében. 

 

7.2 Létezik néhány csatorna, amely fontos szerepet játszik a polgárok európai szintű bevonásában, 

ilyen például az európai polgári kezdeményezés. Ezek a csatornák azonban nem elegendőek az 

uniós polgárok érdemi részvételéhez, és szükség van arra, hogy a részvételi eszközök (beleértve 

az e-részvételt is) inkluzívabbak, strukturáltabbak, mindenki számára hozzáférhetőbbek és 

főként hatásosabbak legyenek. 

 

7.3 Ezen az elképzelésen belül meg kell erősíteni és ki kell bővíteni az EGSZB intézményi szerepét, 

mint a szervezett civil társadalom elismert képviselőjét, az uniós politikai döntéshozatal 

tanácsadóját, valamint a részvételi demokráciával kapcsolatos tevékenységek – például a civil 

társadalmi szervezetekkel folytatott strukturált párbeszéd és a polgári vitacsoportok – 

támogatóját és szavatolóját. Az Európai Unió demokratikus életéhez elengedhetetlen az élénk 

civil társadalom. 

 

7.4 Azt javasoljuk az uniós politikai döntéshozóknak, hogy dolgozzanak ki koherens (belső és 

külső) európai uniós civil társadalmi stratégiákat, többek között a következőkön alapuló 

szakpolitikákat: az ágazat és a civil párbeszéd jobb elismerése, többek között az európai 

demokráciára vonatkozó cselekvési terv külön pillére, a jogállamiság éves értékelése és az 

európai civil társadalmi stratégia révén; jogi keretek lehetővé tétele és egyenlő európai 

versenyfeltételek megteremtése; a közfinanszírozáshoz való hozzáférés; uniós szintű 

nyomonkövetési és védelmi mechanizmusok. 

 

7.5 Az emberek igényeinek kielégítése érdekében fontos az Európa jövőjéről szóló konferencia 

javaslatainak nyomon követése. Az EGSZB elvárja, hogy minden európai intézmény – 

szerepének és hatáskörének megfelelően – konstruktív és ambiciózus megközelítést 

alkalmazzon a nyomon követés minden lépésében, beleértve a jogalkotási javaslatokat is. Az 

EGSZB készen áll arra, hogy szerepét betöltve biztosítsa a konferencia eredményeinek 

megfelelő nyomon követését, ha pedig konventet szerveznek, az EGSZB-nek kiemelt szerepet 

kell játszania. 

 

7.6  A bővítés iránti bizalom helyreállítása és az EU régióbeli természetes szövetségeseivel való 

kapcsolattartási módjainak a megerősítése tekintetében az EGSZB meggyőződése az, hogy az 

EU-nak egyértelműen be kell vonnia a Nyugat-Balkánt az Európa jövőjéről szóló konferencia 

eredményeinek megvalósítására irányuló tevékenységekbe. 
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7.7 Az ukrajnai háború olyan mértékben mozdította elő az európai közös fellépést és integrációt az 

olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a védelem és a külpolitika, amit néhány hónappal 

ezelőtt még nehéz lett volna elképzelni. Az EGSZB üdvözli a versailles-i nyilatkozatban 

kifejezett kötelezettségvállalást az Európai Békekeret használatának növelésére, és 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak egy erősebb politikai integráció felé kellene elmozdulnia, ami 

támogathatná a közös külpolitikát. Felszólítjuk a tagállamokat, hogy haladéktalanul kezdjék 

meg egy valóban közös és hatékony védelmi rendszer megvalósítását, amely jelentősen 

megerősítené Európa önvédelmi képességét12. Az ezzel kapcsolatos uniós szintű 

döntéshozatalba be kell vonni az Európai Parlamentet mint az emberek közvetlen képviselőjét, a 

Szerződésekkel összhangban.  

 

7.8 Az Európai Parlamentet, valamint az EGSZB-t, a szociális partnereket és a civil társadalmi 

szervezeteket be kell vonni a háború gazdasági következményeinek elhárítására irányuló 

készenléti tervekbe, különösen a REPower EU stratégia különböző elemeinek megtervezésébe. 

 

7.9 Az EGSZB hangsúlyozza, hogy meg kell felelni a fiataloknak a társadalomban, a politikai és 

döntéshozatali folyamatokban való aktív részvételével kapcsolatos kihívásoknak, tekintettel 

arra, hogy a gyermekek és a fiatalok azok a generációk, akiknek meg kell majd fizetniük azt a 

hatalmas államadósságot, amelyet az országok most halmoznak fel a világjárvány 

következményeinek kezelése miatt, és együtt kell majd élniük az éghajlatváltozás és az új 

európai biztonsági helyzet kezelése érdekében most megtett lépések következményeivel. 

Emellett erős politikai és jogi kereteken alapuló, összehangolt európai megközelítésre van 

szükség a hátrányos helyzet nemzedékeken átívelő ciklusának megtöréséhez. Szorosan nyomon 

kell követni, hogy sikerül-e elérni azt az ambiciózus célt, hogy minél több gyermek és fiatal 

kerüljön ki a szegénységből. 

  

7.10 Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőséggel és a nemek közötti egyenlőség 

általános érvényesítésével az uniós jogalkotás és végrehajtás minden területén foglalkozni kell, 

különösen azért, mert a világjárvány és az általa okozott visszaesés súlyosbította a nemek 

közötti egyenlőtlenségeket. 

 

7.11 A rendkívüli körülményekre adott válaszok nem mehetnek szembe a jogállamisággal, és nem 

veszélyeztethetik a demokráciát, a hatalmi ágak szétválasztását és az európai polgárok alapvető 

jogait. Végre kell hajtani az alapvető jogok és a jogállamiság védelmét és előmozdítását célzó új 

uniós eszközöket, például a jogállamisági felülvizsgálati ciklust és azt a mechanizmust, amely 

az uniós finanszírozást a jogállamiság tiszteletben tartásától teszi függővé. Ezt különösen az 

olyan érzékeny ideiglenes döntéseknél kell figyelembe venni, mint például bizonyos 

műsorszolgáltatók betiltása, az emberek szabad mozgásának korlátozása vagy bármely más, a 

világjárvány és a háború idején meghozott döntés. 

 

7.12 Az EGSZB a vidéki/városi jogok és felelősségek európai szintű chartájának elfogadását 

javasolta, a Vidékfejlesztési Paktum tekintetében pedig egy olyan irányítási modell létrehozását 

szorgalmazza, amely magában foglalja a helyi önkormányzatokat, valamint a helyi magán- és 

nonprofit vállalkozásokat, és amely a helyi demokratikus és szociális partneri struktúrával 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (34. o.). 

https://api2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2022-01473-00-00-res-tra-hu.docx/content
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együttműködve biztosítja, hogy a helyi vélemények meghallgatásra találjanak, és hogy a hosszú 

távú elképzelés sikeresen megvalósítható legyen. 

 

7.13 Az európai zöld megállapodással kapcsolatban az EGSZB olyan erős irányítási struktúrák 

létrehozását kéri, amelyek valamennyi érdekelt felet bevonják az európai zöld megállapodás 

intézkedéseinek kialakításába. Ez a következőket foglalná magában: 

 

- egy, az európai éghajlati paktum érdekelt feleit tömörítő platform létrehozása, amelyben 

helyet kapnak az éghajlat-politika valamennyi szintjének szereplői; 

- egy uniós klímafinanszírozási fórum létrehozása a finanszírozáshoz való hozzáférés 

előmozdítása és az akadályok felszámolása érdekében; 

- annak biztosítása, hogy megfelelően bevonják az európai szociális párbeszéd meglévő 

struktúráit; 

- a tagállamok bátorítása arra, hogy vonják be a regionális önkormányzatokat, a szociális 

partnereket és a civil társadalmi szervezeteket a nemzeti és regionális igazságos átmenet 

tervek kidolgozásába; 

- a fiatalok strukturáltabb bevonása a fenntarthatósággal kapcsolatos döntéshozatali 

folyamatba, és egy ifjúsági küldött meghívása a COP-üléseken részt vevő hivatalos uniós 

küldöttségbe; 

- az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak strukturált 

összekapcsolása; 

- továbbra is építeni kell az Európai Bizottság és az EGSZB által a körforgásos gazdaság 

érdekelt feleinek európai platformjával kapcsolatban végzett közös munka sikerére. 

 

7.14 Az uniós intézményeknek emellett el kell ismerniük a civil társadalom alapvető szerepét az 

alapvető jogok és a jogállamiság kultúrájának terjesztésében, és elő kell mozdítaniuk 

részvételüket az uniós értékek és elvek megfelelő kommunikációjának elősegítésében. Ennek 

megfelelően meg kell erősíteni a civil társadalom szerepét a jogállamisági felülvizsgálati 

ciklusban, többek között egy, az érdekelt feleket tömörítő fórumon keresztül. 

 

7.15 Emellett az EGSZB alapvető fontosságúnak tartja, hogy biztosított legyen a civil társadalom 

képviselőinek – köztük a szociális partnereknek, a fogyasztói szervezeteknek és más érdekelt 

feleknek – a bevonása a digitális évtized szakpolitikai programjának és a kapcsolódó nemzeti 

ütemterveknek a kidolgozásába, végrehajtásába és nyomon követésébe. 

 

7.16 Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy kezelje továbbra is prioritásként a minőségi 

jogalkotást, és arra kéri a Bizottságot, annak összes szolgálatát és az uniós jogalkotókat, hogy 

minden szempontból folyamatosan mélyítsék el és mozdítsák elő az EU minőségi jogalkotási 

rendszerét, és munkájuk során módszeresen alkalmazzák a minőségi jogalkotás eszközeit és 

iránymutatásait. 

 

7.17 Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak alapesetben minden jogalkotási 

javaslatot teljes körű hatásvizsgálattal kell alátámasztania. Az Európai Bizottságnak megfelelő 

hatásvizsgálatokat kellene végeznie a készülő stratégiákról is, hogy a hatásokat korai 

szakaszban azonosítani lehessen, és jobban előre lehessen jelezni az egyes kezdeményezések 

együttes hatásait. 
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7.18 Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a minőségi jogalkotás eszközeinek szakpolitikai szempontból 

semlegeseknek kell maradniuk, és egyértelműen el kell különülniük a szakpolitikai 

döntéshozataltól, amelyet az erre kijelölt, legitim politikai testületekre kell bízni. 

 

Az Európai Bizottság javaslataival kapcsolatos nyilvános konzultációs eljárások során ügyelni 

kell a különböző érdekelt felek hozzájárulásának biztosítására és az azok közötti egyensúlyra. 

Ehhez felül kell vizsgálni a módszertant annak érdekében, hogy uniós és nemzeti szinten jobban 

elérjék a civil társadalmi szervezeteket. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az online eljárásokat ki 

kell egészíteni a civil társadalmi szervezetekkel folytatott strukturált párbeszéddel a politikai 

döntéshozatal minden szakaszában, beleértve a végrehajtási és értékelési szakaszt is. 

 

7.19 Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot és különösen a Közös Kutatóközpontot, hogy teljes 

mértékben vonják be az EGSZB-t előrejelzési ciklusukba, és támogassák az intézményt a civil 

társadalmi szervezetek, szakszervezetek és üzleti szövetségek által jelenleg végzett előrejelzési 

tevékenységek vizsgálatában. 

 

7.20 Az EGSZB emellett szorgalmazza a különböző kezdeményezések utólagos értékelésével 

kapcsolatos együttműködés folyamatos erősítését. 

 

7.21 Mind a világjárvány, mind a jelenlegi ukrajnai háború rámutatott arra, hogy sürgősen további 

nemzeti és európai szintű intézkedésekre van szükség a szabad és plurális média és a minőségi 

független újságírás megerősítése érdekében. 

 

Kelt Brüsszelben, 2022. július 14-én. 

 

 

 

Christa SCHWENG 

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke 

_____________ 
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