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A plenáris ülésen részt vett Luis MICHEL európai biztos. Az „Európai Konszenzus” címu vélemény 
elfogadása kapcsán mondott beszédének tárgya az európai fejlesztési politika jövoje volt. 
 

1. EURÓPAI JOG 
 

• Az EU-jogszabályok hatékonyabb végrehajtása 
– Eloadó: Joost VAN IERSEL (Munkaadók – NL) 
 
– Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1069/2005 
 
– Fobb pontok: 
 
Ebben a véleményben az EGSZB azt hangsúlyozza, hogy a hatékonyabb jogalkotás szoros kapcsolatban 
áll a jogszabályok végrehajtásával és betartatásával: egy törvény akkor jó, ha végrehajtható és végre is 
hajtják. Az Európai Unióban különbözo jogi kultúrák és eltéro hatáskörök léteznek. Ráadásul az egyes 
országok nem egyforma mértékben kapcsolódnak be az EU-jog hatékony végrehajtásába. 
 
Az EGSZB különbözo jellegu feladatokat említ, melyek elvégzése az Európai Bizottságra, illetve a 
tagállamokra vár. A tagállamok részérol elsosorban a politikai akarat a dönto. Fontos, hogy a nemzeti 
közigazgatások hozzáállásából az derüljön ki, hogy azonosulnak az EU-val, és kiállnak az uniós 
döntések mellett. Ennek elofeltételeként le kell mondani a jogszabályok „túlbuzgó” végrehajtásáról 
(„gold-plating”) és „kimazsolázásáról”, és hatékonyabbá kell tenni a tájékoztatást. Az EGSZB 
támogatja, hogy az Európai Bizottság aktív szerepet játsszon a bizalom növelésében az uniós jog 
végrehajtásáért felelos hatóságok között, ugyanúgy, mint az állami hatóságok hálózatának 
támogatásában, ezek teljesítményének módszeres értékelésében, valamint a legjobb gyakorlatok 
megállapításában és terjesztésében.  
 
AZ EGSZB véleménye szerint a jogi kultúrában szemléletváltásra van szükség: fontos, hogy a hangsúly 
az új EU-jogszabályok szaporításáról azok hatékony alkalmazására kerüljön, s így biztosítva legyen a 
jóváhagyott EU-jogszabályok és a közös politikák hatékony megvalósulása.  
 
– Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Jobb jogalkotás 
– Eloadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 
 
– Feltáró vélemény – CESE 1068/2005 
 
– Fobb pontok: 
 
A jobb jogalkotás mindenekelott azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a helyzetet a jogi eszköz 
felhasználója szempontjából, ami feltétlenül szükségessé teszi a részvételre irányuló megközelítést. 
 
A jobb jogalkotás ugyanakkor kevesebb jogalkotást is jelent, mivel a túl sok jogszabály átláthatatlanná 
teszi a jogot, és így akadályokat gördít a kereskedelem elé. A jobb jogalkotás végül azt is jelenti, hogy 
fennállnak a jogszabályok egyszeru és hatékony végrehajtásának feltételei (lásd: vélemény CESE 
606/2005 fin, eloadó: Joost van Iersel). Ugyanakkor kelloképpen figyelembe kell venni a civil társadalom 
jogbiztonsággal kapcsolatos elvárásait, illetve a vállalkozásoknak a jogbiztonságra és a stabilitásra 
vonatkozó igényeit is.  
 
Minden európai bizottsági foigazgatóságnak (DG) javaslatot kell tennie egy ennek megfelelo 
egyszerusítési programra. Ennek során el kell magyarázniuk, hogy miért van szükség az egyszerusítésre, 
illetve mi az egyszerusítés várható hatása a jogszabály felhasználóira. Emellett javaslatot kell tenniük a 
kiválasztott szövegek minden egyes csoportjára vonatkozó intézkedésre, és fel kell mérniük a program 
megvalósításához szükséges eszközöket. 
 
Amennyiben a jogalkotó mélyrehatóan megváltoztat, vagy rugalmasabbá tesz egy olyan jogszabályt, 
amelynek hatása a gyakorlatban nem felelt meg a kituzött célnak, ez nem jelenti a jogalkotó 
tekintélyének gyengítését; épp ellenkezoleg: politikai intelligenciáról tanúskodik, ami valószínuleg erosíti 
a felhasználók bizalmát és elosegíti a jog tiszteletben tartását. Nem beszélve arról, hogy a jogszabályok 
értékelése kizárólag pluralista, részvételi alapon képzelheto el, hiszen csak így nyerhet vitathatatlan 
politikai és gyakorlati legitimitást. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy a közösségi joganyag egyszerusítésének, következetesebbé és egységesebbé 
tételének feladata mélyreható politikai kérdés, amely szükségessé teszi az összes közösségi szerv és 
intézmény intenzív közremuködését, valamint a szervezett civil társadalom magas fokú részvételét és 
támogatását.  
 
– Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Zöld könyv a házasság felbontására alkalmazandó jogról 
– Eloadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 

− COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005 
 
− Fobb pontok: 

 
Ami a házasság felbontására és a különválásra alkalmazott jogot, valamint a házasság 
érvénytelenítésének feltételeit és jogkövetkezményeit illeti, a tagállamok nemzeti joga igen sokrétu, ezért 
a zöld könyv – üdvözlendo módon – nem javasolja az anyagi jog harmonizációját. 
 
Az EGSZB nyitott a polgárok és mobilitásuk szempontjából fontos kérdésekre, és nyomon fogja követni 
az Európai Bizottság által elindított konzultációk eredményeit csakúgy, mint az ezek alapján alkalmasint 
eloterjesztésre kerülo konkrétabb jogalkotási javaslatokat. Megfontolandó az új II. brüsszeli rendelet 
módosítása vagy egy külön a válásra vonatkozó rendelet.  
 
– Kapcsolattartó: Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

2. SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JOGOK 
 

• Szociális párbeszéd és ipari szerkezetváltás 
– Eloadó: Gustav ZÖHRER (Munkavállalók – AT) 
 
− Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1073/2005 
 
− Fobb pontok: 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság üdvözli a szociális párbeszéd megszilárdítására tett 
erofeszítéseket, különösen az új tagállamokban. A szociális párbeszéd kulcsfontosságú eszköze az ipari 
szerkezetváltás sikeres lezajlásának, mivel ösztönzi az innovációt és a versenyképességet, s így 
hozzájárul a lisszaboni folyamat céljainak eléréséhez. E szerkezetváltási folyamat sikere nem csupán egy 
vállalat vagy ágazat versenyképességén mérettetik meg, hanem a negatív következmények szociális 
szempontból sikeres kezelésén is. 
 
Az EGSZB nagy jelentoséget tulajdonít az ágazatspecifikus kezdeményezéseknek, és támogatja az 
Európai Bizottság azon szándékát, hogy új ágazatokat bátorítson a szociális párbeszéd bevezetésére, 
továbbá ajánlja, hogy mindeközben ne csak a válságsújtotta gazdasági ágazatok kapjanak figyelmet, 
hiszen dönto, hogy a változásokat idoben felismerjük, és cselekvo módon alakítsuk. Ebben az 
összefüggésben hatékonyabbá kell tenni a szociális partnerek rendelkezésére álló elemzo eszközöket. 
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Az EGSZB hangsúlyozza az európai üzemi tanácsok szerepét, érdeklodéssel várja a vállalkozások 
szociális felelosségérol szóló, már beharangozott közleményt, és üdvözli az Európai Bizottság átfogó, 
területeken átívelo megközelítését a nemrégiben eloterjesztett, „Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás” 
címu közleményben, amelyhez az EGSZB éppen most fogalmazza meg véleményét. 
 
– Kapcsolattartó: José Miguel Cólera 

        (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Szociális politika a belvízi hajózás európai szabályozásának keretében 
– Eloadó: Thomas ETTY (Munkavállalók – NL) 
– Társeloadó: Jan SIMONS (Munkaadók – NL) 
 
− Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1071/2005 
 
− Fobb pontok: 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyértelmuen egy, a belvízi hajózást illeto közösségi 
szociális politika kialakítása mellett száll síkra, lehetoleg összeurópai kontextusban, az összes európai 
vízi út vonatkozásában. A jelenleg szétforgácsolt jogi szabályozást megfelelo módon harmonizálni és 
egységesíteni kell, foként most, amikor az EU bovítése tovább bonyolítja a helyzetet. Elsoként a 
személyzetre vonatkozó eloírások, a munka- és pihenoidok, valamint a valódi, aktív szociális párbeszéd 
létrehozásának kérdéseit kellene elotérbe helyezni – tekintettel a konkurencia várható erosödésére mind 
a belvízi hajózás ágazatán belül, mind a belvízi hajózás és más szállítási módok között. Az EU belvízi 
hajózásához kapcsolódó szociális politika új tervezetének kidolgozásánál az Európai Bizottságnak 
szorosan együtt kell muködnie a szociális partnerekkel, a Rajnai Központi Hajózási Bizottsággal 
(CCNR), a Duna Bizottsággal és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel. Ez a megközelítés azt igényli, 
hogy a CCNR és a Duna Bizottság tagjai szociálpolitikai kérdésekre is kiterjesszék döntéshozó szerveik 
hatáskörét, és ezzel erosítsék azok felhatalmazását. Az ágazati szintu (nemzeti és európai) szociális 
párbeszéd a legfontosabb eszköze annak, hogy hidat verjünk a munkaadók, az önálló vállalkozók és a 
munkavállalók álláspontjai, valamint az uniós politika célkituzései között. Az EGSZB továbbá ajánlja, 
hogy ebben a szektorban megkülönböztetett figyelemmel kezeljük az oktatást és a szakképzést. Végül 
fontos megemlíteni, hogy az ágazat egyedi szükségletei miatt figyelembe kell venni a szociális partnerek 
között létrejött megállapodásokat, amelyek a Tanács minimumkövetelményeit egészítik ki.   

 
– Kapcsolattartó: Siegfried Jantscher 
      (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• A munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális biztonsága 

− Eloadó: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Munkaadók – ES) 
 
− COM(2004) 830 final – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Fobb pontok: 

 
Az EGSZB a véleményben megfogalmazott észrevételek mellett általánosságban üdvözli a 
rendeletjavaslatot. Úgy véljük, helyénvaló az 1408/71 és az 574/72 sz. rendeletek szövegének 
egyszerusítése és javítása, hogy kedvezzen az uniós polgárok szabad mozgásának, még jobb volna 
azonban, ha életbe lépne a 883/2004 sz. rendelet, amely önmagában is a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásának átfogó és széles köru egyszerusítését jelenti.  
 
Mivel az EGSZB nem fejthette ki véleményét a hosszas jogalkotási folyamat során megszületett 
883/2004 sz. rendelet végso változatával kapcsolatban, úgy véljük, késedelem nélkül saját 
kezdeményezésu véleményt kell alkotni arról, még mielott megkezdodne az Európai Bizottság 
kidolgozása alatt álló új végrehajtási rendeletrol szóló jogalkotási folyamat. 
 
Az EGSZB az Európai Bizottságot a végrehajtási rendeletrol szóló javaslat mielobbi kidolgozására kéri, a 
Tanácsot és az Európai Parlamentet pedig arra, hogy az ennek elfogadásához vezeto jogalkotási 
folyamatot minél gyorsabban folytassák le, elkerülve, hogy ugyanolyan lassan szülessen határozat, mint 
az a 883/2004 sz. rendelet esetében történt, különösen figyelembe véve azt, hogy 2006 a munkavállalók 
mobilitásának éve lesz. 
 
Az 1408/71 sz. rendelet mellékleteit érinto tervezett reformokat illetoen az EGSZB kéri, hogy a II. 
mellékletnek a különleges szülési és örökbefogadási támogatásokról szóló II. szakaszát érinto módosítást 
az eltérési jogukat még fenntartó tagállamok egyetértésével a leheto leghamarabb töröljék. 
 
– Kapcsolattartó: Alan Hick 
            (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

3. ESÉLYEGYENLOSÉG ÉS EGYENLO BÁNÁSMÓD 
 

• A noket érinto szegénység Európában 
− Eloadó: Brenda KING (Munkaadók – UK) 
 
− Az Európai Parlament felkérése – CESE 1074/2005 
 
2005. áprilisában az Európai Parlament úgy határozott, hogy kikéri az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság véleményét „A noket érinto szegénység Európában” tárgyban. Ezzel párhuzamosan 
ugyanebben a témában a Régiók Bizottságának véleményét is kikéri, és önálló jelentést is készít. 
 
− Fobb pontok: 
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Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság és a Tanács 2004. március 5-i közös jelentését a társadalmi 
beilleszkedésrol, mindazonáltal úgy véli, hogy a jelentésben kirívó mulasztás történt: elmaradt a nemekre 
jellemzo indikátorok megállapítása és vizsgálata.  
 
A szegénység nemekhez kapcsolódó formáinak legyozése összhangban kell, hogy legyen a társadalmi 
fejlodésrol szóló 1995-ös koppenhágai csúcstalálkozón elhatározott, a szegénység legyozésére irányuló 
célkituzésekkel is. 
 
Jóllehet számos tagállam jelentosen megerosítette a szegénység elleni harc és a társadalmi beilleszkedés 
nemzeti politikájában való érvényesítésének intézményi kereteit, más tennivalók is vannak, amelyek 
szükségessé teszik a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek bevonását az intézkedések 
kialakítása és alkalmazása során. 
 
A lisszaboni stratégiának a nok magasabb foglalkoztatottságával kapcsolatos céljait össze kellene kötni 
olyan stratégiákkal, melyek biztosítják a szegénység kockázatának kitett nok számára a piacképes 
ismeretek megszerzését. Emellett a nok egzisztenciájának minden életszakaszban való biztosításához 
eroteljesebb intézkedések és kezdeményezések szükségesek.  
 
A tagállamok sokat nyerhetnek azzal, ha megosztják egymással a nok és a szegénység témájához 
kapcsolódó területeken – mint pl. a nyugdíjbiztosítás, a szociális védorendszerek, a tizenéves kori 
terhességek, stb. – szerzett tapasztalataikat. 
 
A Nemek Közötti Egyenloség Európai Intézetének, amely eloreláthatólag 2007-ben kezdi meg munkáját, 
a viszonyok szükséges megváltoztatásához megfelelo költségvetési eszközökre van szüksége. 
 
– Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 
        (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• A Nemek Közötti Egyenloség Európai Intézetének létrehozása 
– Eloadó: Dana ŠTECHOVÁ (Munkavállalók – CZ) 
− COM(2005) 81 final – 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 

 
− Fobb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság támogatja a Nemek Közötti Egyenloség Európai 
Intézetének létrehozására irányuló javaslatot, mert úgy ítéli meg, hogy ez válhat azzá a – nagy 
lehetoségeket magában rejto – hatékony eszközzé, mely támogatni fogja az EU és a tagállamok 
erofeszítéseit a férfiak és nok közötti egyenloség elomozdítása érdekében, mind jogi, mind gyakorlati 
szinten. 
 
Az Intézet nem válthatja fel, és nem gyengítheti a tapasztalatokkal rendelkezo szakosított 
ügynökségeket, sem pedig azokat, amelyek létrehozását – közösségi szinten – most készítik elo. 
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Ezenkívül az Intézet létrehozása nem befolyásolhatja a „mainstreaming” (a férfi – no dimenzió 
integrációja) elvének alkalmazását a közösségi szervekben és valamennyi közösségi politikában, illetve 
programban. 
 
Az EGSZB nyomatékosan kéri, hogy az uniós szociális partnerek, valamint a megfelelo, reprezentatív 
nem kormányzati szervezet képviseloi ugyanolyan státuszt kapjanak az igazgatótanácsban, mint a többi 
tag, tehát rendelkezzenek szavazati joggal. 
 
Az EGSZB lényegesnek tartja, hogy az Intézet mindig kapja meg a szükséges anyagi eszközöket, 
melyek lehetové teszik feladatai sikeres végrehajtását, az egyéb ügynökségekkel, illetve a szintén a 
nemek közötti egyenloség problémáival foglalkozó közösségi programokkal együtt, és semmiképpen 
azok rovására. 
 
− Kapcsolattartó: Ewa Kaniewska 

        (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

4. TERÜLETI KOHÉZIÓ 

 

• Az idegenforgalom hozzájárulása a hanyatlóban lévo térségek társadalmi-
gazdasági fellendüléséhez 

– Eloadó: Juan MENDOZA CASTRO (Munkavállalók – ES) 
 
– Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1057/2005 
 
– Fobb pontok: 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a véleményben javasolja: 
 
• egy eredményes tapasztalatokon alapuló kísérleti projekt folytatását, amelyben megvizsgálnák, hogy 

a gyakorlatban mely módszerek voltak a leghatékonyabbak a strukturális alapok idegenforgalmi 
ösztönzo célokra való felhasználására a társadalmi-gazdasági hanyatlásban lévo térségekben; 

 
• a különbözo (állami, regionális és helyi) igazgatási szinteken hozott intézkedések közötti koordináció 

növelését; 
 
• az ágazat lehetoségeit vizsgáló és a különbözo integrált turizmusfejlesztési stratégiákat és politikákat 

megtervezo idegenforgalmi megfigyeloközpontok létrehozását; 
 
• az európai turisztikai modell létrehozását segíto európai politikák megalkotását, amelyek nem 

kizárólag szabályokon, hanem a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a szolgáltatások, termékek és 
munkahelyek minosége, a fogyasztók biztonsága, a köz- és a magánszféra együttmuködése, a 
minden ember számára való hozzáférhetoség, a helyi örökségi és kulturális, valamint egyéb 



- 8 - 

Greffe CESE 137/2005   DE-KD/VM/lb .../... 

értékeken és elveken alapulnak,  és amelyek biztosítják, hogy a turizmus Európában és minden 
országban tiszteletben tartsa és alkalmazza a fenntarthatóság elvét rövid, közép- és hosszú távon. 

 
Az EGSZB azon az állásponton van, hogy az idegenforgalom valószínuleg számos hanyatlásban lévo 
térség esetében megfelelo megoldást jelent olyan gazdasági tevékenység megkezdéséhez, amely nagy 
üzleti, társadalom- és foglalkoztatás-fejlesztési lehetoségeket nyújt. Ezért olyan termékeket és kínálatot 
kell kialakítani, amelyekre lesz kereslet.  
 
Ezenkívül az EGSZB megnevez számos, a hanyatlásban lévo térségek idegenforgalmi fellendülését 
nehezíto akadályt, és hangsúlyozza az új idegenforgalmi tevékenység életképességéhez szükséges 
feltételeket, amelyek az egyes térségekben sokféle tényezotol függenek. 
 
Végül az EGSZB hangsúlyozza, hogy a hanyatlásban lévo térségekben az alternatívaként létrehozott 
idegenforgalmi vállalkozások életképességének biztosítása érdekében kiemelten fontos, hogy a 
környezetükben különféle kiegészíto tevékenységek is beinduljanak, amelyek együtt tudnak muködni a 
közös cél érdekében, valódi „idegenforgalmi szövetséget” hozva létre, amelyben minden egyes 
vállalkozás az átfogó turisztikai termék részeként muködik. A sokféle gazdasági szereplo részvételével 
muködo „idegenforgalmi lánc” ennek a szövetségnek az egyik konkrét megjelenési formája. 
 
– Kapcsolattartó: Nemesio Martinez 

            (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5. KÜLSO EGYÜTTMUKÖDÉS 
 

• Az EU fejlesztési politikája – Az európai konszenzus 
− Eloadó: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Munkavállalók – ES) 
 

− COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 
 
− Fobb pontok: 
 
• A Gazdasági és Szociális Bizottság azt javasolja, hogy a fejlesztési politikát kezeljék a 

biztonságpolitikával egyenrangúként.  
• Fontos, hogy a gazdasági globalizáció teremtette új kontextusban az európai szociális modell 

elomozdítása képezze az EU fejlesztési politikájának központi elemét. 
• A – többek között mezogazdasági – támogatások csökkentését az exportárakhoz kellene kötni, mert 

ez nagymértékben hozzájárulna a szegénység visszaszorításához.  
• Az EGSZB javasolja az Unió által különbözo országokkal és térségekkel kötött társulási 

megállapodások szociális dimenzióval való kibovítését, illetve hogy az emberhez méltó munka 
elérése legyen a 9. millenniumi fejlesztési célkituzés. 

• Emellett ajánlja, hogy a fejlesztési politika keretén belül szülessenek az emberi jogokat – ide értve a 
munkahelyi emberi jogokat is – garantáló eszközök hatékony védelmét szolgáló intézkedések az 
együttmuködésben részt vevo régiókban. 
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• Az EGSZB azt a véleményt képviseli, hogy a környezetvédelmi dimenziót fel kell venni a fejlesztési 
stratégiák végrehajtásának hatékonyságát jelzo mutatók közé. 

• Az Unió fejlesztési politikájának hozzá kell járulnia a migránsok rendezett és a jogaikat is biztosító 
integrálásához. 

• Az EGSZB kéri, hogy az összes uniós politikát hozzák összhangba a fejlesztési stratégiával, és hogy 
a fejlesztési politikának legyen meg a többitol való szükséges önállósága és egyedisége. 

• Emellett, az EU–AKCS kapcsolatokból származó meggyozo példákat figyelembe véve, az EGSZB 
sürgeti az Európai Bizottságot, a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy támogassák a gazdasági 
és szociális partnerekkel kapcsolatos szerepének egyéb térségekre, például Latin-Amerikára és az 
euró-mediterrán országokra való kibovítését. 

• Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az európai fejlesztési politika legfontosabb céljai közé vegyék fel a 
munkaügyi kapcsolatok stabil, demokratikus keretének és a szociális párbeszédnek az 
elomozdítását, valamint a vállalatok szociális felelosségének fokozását. 

• Az uniós fejlesztési politikának több figyelmet kellene szentelnie az átlagos jövedelmu, de a 
szegénység és az egyenlotlenség terén komoly problémákkal küzdo országoknak. 

• Az EGSZB javasolja, hogy a G8 tagországai által vállalt, az adósságok elengedését célzó 
intézkedéseket terjesszék ki az összes szegény országra, és ezt valóban többletforrásokból 
finanszírozzák. 

• A fejlesztési célkituzések elérése és a nemzetközi közjavak megóvása érdekében az EGSZB 
kiegészíto pénzügyi források biztosítását sürgeti.  

• Az EGSZB véleménye szerint a támogatások függetlenítését a fejlesztési stratégia egyik központi 
célkituzéseként kell megjelölni.  

 

− Kapcsolattartó: Susanna Baizou  
        (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• A konzultatív testületek és társadalmi-foglalkozási szervezetek szerepe a 
társulási megállapodások végrehajtásában, illetve az európai szomszédsági 
politika tükrében 

− Eloadó: Giacomina CASSINA (Munkavállalók – IT) 
 
− Tájékoztató jelentés – CESE 520/2005 fin 

 
− Fobb pontok: 

 
A Külkapcsolatok szekció tájékoztató jelentése kijelöli az Európai Unióval szomszédos valamennyi 
országra – így a Földközi-tenger medencéjének országaira is – irányuló új európai szomszédsági politika 
(ESZP) alkalmazási területét, illetve a megvalósításhoz szükséges feltételeket és módszereket, emellett 
egyedi szerepet javasol a konzultatív testületek részére, kifejti a tanácsadó szerep jelentoségét, és 
kiemeli az érintett harmadik országok, valamint az európai intézmények hatásköreit. Végül a jelentés 
utalásokat tartalmaz arra nézve, hogy a földközi-tengeri partnerországok kormányai és az uniós 
intézmények hogyan vonhatják be a konzultatív testületeket és a civil társadalom szereploit a politikai 
intézkedések és az ESZP megvalósításába. A jelentés mindenekelott a következoket javasolja: 

 
• ösztönözni kell a földközi-tengeri partnerországok konzultatív testületei reprezentativitásának 

erosítését; 
• a konzultatív testületekkel együttesen ki kell értékelni az nemzeti cselekvési tervekben szereplo 

azon teendoket, amelyek a civil társadalmi szervezetek segítségével hajthatók/hajtandók végre, 
valamint minden hasznos szinten ösztönözni kell e szervezetek mozgósítását; 

• a konzultatív szerepet a részvételen alapuló demokrácia egyik pillérének kell tekinteni; 
• a cselekvési tervek keretében esedékes intézkedések kidolgozását illetoen a szociális 

partnereket, a nem kormányzati szervezeteket és a többi társadalmi-gazdasági szereplot 
tájékoztatni kell, ki kell kérni a véleményüket, és be kell vonni oket a folyamatba. 

 
− Kapcsolattartó: Jacques Kemp 
                  (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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• Az északi dimenzió és cselekvési terve 
– Eloadó: Filip HAMRO-DROTZ (munkaadók – FI)  
 
− Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1067/2005 

 
− Fobb pontok: 

 
Az északi dimenzióra vonatkozó cselekvési terv (NDAP) végrehajtása kapcsán az Európai Unió számít 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulására. Az EGSZB meghívást kapott a 2005. 
novemberében a brit elnökség által megrendezendo 4. Miniszteri Konferenciára. 
 
Az északi dimenzió és az NDAP II vonatkozásában a tájékozottság szintje általában még mindig nagyon 
alacsony, és a kormányok, hatóságok vagy egyéb egyesületek mindeddig meglehetosen kevés 
kezdeményezést indítottak útnak annak érdekében, hogy a civil társadalom szervezeteit tájékoztassák az 
NDAP II-rol, vagy bevonják oket a program megvalósításába. 
 
Az EGSZB támogatja az északi dimenzió program összekapcsolását az EU – Oroszország közötti 
együttmuködéssel és a „Négy Közös Terület” kezdeményezéssel. Mérlegelni kell egy, az említett 
kontextusra vonatkozó együttmuködési mechanizmus – például közös irányító tanács – létrehozását. 
 
Az EU – Oroszország menetrendekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a civil társadalmi ügyekre, hogy 
az északi dimenzió jövobeli folyamatai keretében a civil társadalom szervezeteivel strukturált konzultáció 
jöhessen létre. 
 
A balti-tengeri térségben már létezo regionális testületeknek, elsosorban a Balti-tengeri Államok 
Tanácsának, központi szerepet kell kapniuk az északi dimenzióra vonatkozó legközelebbi cselekvési 
tervben. 
 
Az északi dimenzióról szóló köztájékoztatást fokozni kell, ezért az északi dimenziós információs 
rendszer (NDIS) fejlesztése elengedhetetlen. 
 
Az északi dimenzió keretében muködo partnerségek finanszírozását eseti alapon kell eldönteni, 
ebben a kormányoknak és a nemzetközi pénzügyi intézeteknek (IFI) kell központi szerepet 
játszaniuk. 
 
− Kapcsolattartó: Gatis Eglitis 

        (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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6. EGÉSZSÉGÜGY 
 

• Az elhízás Európában – a civil társadalmi partnerek szerepe és felelossége 
– Eloadó: Madi SHARMA (Munkaadók – UK) 

 
− Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1070/2005 

 
− Fobb pontok: 

 
Az elhízottak aránya az elmúlt 30 évben ijesztoen megnövekedett. 2000-ben a WHO az elhízást „a 
Nyugatot fenyegeto legnagyobb egészségügyi problémának” nevezte. 
 
Az EGSZB javasolja, hogy Európa-szerte támogatást élvezzen az Obesity Check („Ne hízd el magad!”, 
esetleg „Hájstop”) fedonevu „elhízásmentesíto” kampány, amely az egészséges életmód elonyeire és az 
elhízás megelozésében az összes részt vevo fél felelosségére hívja fel a figyelmet. 
 
Az EGSZB véleménye szerint „mindenkit be kell vonni” a stratégiába és együtt kell leküzdeni a 
problémát. Mindenkinek valamilyen módon el kell köteleznie magát az ügy érdekében: anyagilag, idoben 
vagy munkával.  
 
Minden érintett félt – az Európai Bizottságtól kiindulva egészen az egyes családtagokig – meg lehetne 
kérni, hogy csatlakozzon a kampányhoz azáltal, hogy áttekinti saját tevékenységeit és megvizsgálja, 
hogyan tudna azokon változtatni az elhízás kockázatának elkerülése érdekében. 
 
A cél az, hogy olyan környezet jöhessen létre, amely kedvez az egészséges táplálkozásnak, a 
kiegyensúlyozott étrend kialakításának és a testmozgásnak egész Európában, anélkül, hogy bárkit is 
hibáztatni kellene. 
 
− Kapcsolattartó: Ewa Kaniewska 

        (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Madárinfluenza 
– Eloadó: John DONNELLY (Egyéb tevékenységek – IE) 
 
– COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 (CNS) – CESE 1061/2005 
 
– Fobb pontok: 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság üdvözli az Európai Bizottság javaslatát közösségi 
intézkedésekre a madárinfluenza megfékezése érdekében. A javaslatot fontos válaszlépésnek tarja a 
madárinfluenza egyre gyakoribbá váló felbukkanására. Az EGSZB a vírus és annak lehetséges káros 
hatásai elleni harcban fontos lépésnek tekinti a madárinfluenza új meghatározását és felügyeletének 
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követelményét. Méltányolja a vakcinázás terén szerzett ismereteket, és üdvözli a sürgosségi 
vakcinázással és védooltással kapcsolatos politika bevezetését, mint a madárinfluenza elleni védekezés 
további eszközét. Üdvözli továbbá azt a javaslatot is, hogy a madárinfluenzát kötelezo legyen bejelenteni 
a közegészségügyi hatóságoknak. Az EGSZB felismeri az állategészségügy terén rejlo lehetséges 
veszélyeket, amelyek foként az EU bovítés utáni új határainak következményeként jelentkeznek, ezért 
azt javasolja, hogy az Európai Bizottság megfelelo mértéku forrásokat biztosítson az idevágó irányelvek 
végrehajtásának és átültetésének ellenorzésére és felülvizsgálatára. Tisztában van a madárinfluenza 
nemzetközi vonatkozásaival, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy törekedjen az egész világon 
egyenlo színvonalon biztosítani a madárinfluenza elleni védekezést. 
 
– Kapcsolattartó: Yvette Azzopardi 

        (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

7. KÖZLEKEDÉS ÉS AZ UTASOK JOGAI 
 
• A légi közlekedés utasainak tájékoztatása az üzemelteto fuvarozó 

személyérol 
– Eloadó: Thomas McDONOGH (Munkaadók – IE) 
 
– COM(2005) 48 final – 2005/08 (COD) – CESE 1060/2005 
 
– Kapcsolattartó: Luis Lobo 
         (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• A légi jármuveken utazó csökkent mozgásképességu személyek jogai 
– Eloadó: Miguel Ángel CABRA DE LUNA (Egyéb tevékenységek – ES) 

 
− COM(2005) 47 final – 2005/07 (COD) – CESE 1059/2005 
 
− Kapcsolattartó: Luis Lobo 
         (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

8. MEZOGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT 
 

• A nyersdohány piacának közös szervezése 

– Eloadó: Hrisztosz FAKASZ (Egyéb tevékenységek – EL) 
 

– COM(2005) 235 final – 2005/0105 (CNS) – CESE 1062/2005 
 

− Kapcsolattartó: Eleonora Di Nicolantonio 
        (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Halászati engedélyek / harmadik országok 
–   Eloadó:  Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Egyéb tevékenységek – ES) 

 
–   COM(2005) 238 final. – 2005/0110 (CNS) – CESE 1063/2005 

 
– Kapcsolattartó: Yvette Azzopardi 

                   (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

9. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 
 

• Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerzodések 

– Eloadó: Francesco PETRINGA (Egyéb tevékenységek – IT) 
 
– COM(2005) 214 final – 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 
 
– Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 
       (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

_____________ 


