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A plenáris ülésen részt vett Danuta HÜBNER európai biztos. Beszédének tárgya „A kohéziós 
politika új megközelítése”, illetve az Európai Bizottságnak a 2007–2013-as támogatási időszakra tett 
javaslata volt. 
 

1. EURÓPA JÖVŐJE 
 
• Az elmélkedés időszaka: az Európai Unióról folytatott vita 

értékelésének struktúrája, tárgya és háttere 
– Előadó: Jillian VAN TURNHOUT (Egyéb tevékenységek – IE) 
 
–    SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
  
–    Főbb pontok: 
 

Az EGSZB mint a szervezett civil társadalom európai szintű meghallgatására, képviseletére 
és érdekeinek hangsúlyozására hivatott intézményes fórum a következő érveket sorakoztatja 
fel: 

 

ￚ az alkotmányszerződés alapját képező logika és értékelések változatlanok; 

ￚ a sors iróniájának tekinthető, hogy nem jött létre az az alkotmányszerződés, amely 
 éppen a jelenlegi helyzethez vezető kérdéseket készült megválaszolni; 

ￚ az alkotmányszerződésben rögzített részvételi demokrácia továbbra is az Európai 
 Unió demokratikus legitimitása megerősítésének alapvető eszköze; 

ￚ a részvételi demokrácia segítségével kialakuló közös elképzelés hozzájárulhat ahhoz, 
 hogy az integrációs folyamat visszataláljon a helyes útra; 

ￚ ezért fontos, hogy az európai intézmények és a tagállamok valóra váltsák a részvételi 
demokráciát, mindenekelőtt azáltal, hogy átveszik az alkotmányszerződés idevágó 
rendelkezéseit az unióbeli demokratikus élet tárgyában; 

ￚ az Uniónak magával kell ragadnia a polgárokat, és sikerre kell vinnie a lisszaboni 
stratégiát; 

ￚ az ezen a téren már elért eredmények ellenére a párbeszéd és a kommunikáció 
megerősítésére van szükség; 

ￚ az állam- és kormányfők által beharangozott széleskörű párbeszéd jelenleg a legtöbb 
tagállamban alig figyelhető meg. Ilyen párbeszédek hiányában azonban rendkívül 
nehéz előrelépni; 

ￚ noha az elmélkedés időszakában a szóban forgó párbeszédekért elsősorban a 
tagállamok felelősek, a kiterjedt vita európai szintű beindításában az európai 
intézményeknek is kötelezettséget kell vállalniuk; 

ￚ fontos, hogy az európai intézmények cselekvő módon részt vegyenek a nemzeti, 
regionális és helyi szintű vitákban, illetve támogassák és ösztönözzék ezek 
megvalósulását; 
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ￚ a civil társadalom szervezetei fontos támogatást nyújthatnak, ezért be kell vonni őket 
a valódi vitába nemzeti, regionális és helyi szinten. 

 
–    Kapcsolattartó:  Martin Westlake  
    (Tel.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2. EURÓPA FINANSZÍROZÁSA 
 

• Az Európai Unió Szolidaritási Alapja 
− Előadó: Paulo BARROS VALE (Munkaadók - PT) 
 
−  COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
−   Főbb pontok: 

 
Az EGSZB üdvözli a rendeletjavaslatban foglalt módosításokat. 

 
Úgy véli azonban, hogy az Európai Bizottság javaslata három szempontból módosításra 
szorul annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a valós szükségleteknek: 

 
a) ki kellene terjeszteni a hatályát egyéb váratlan katasztrófák, különösen az aszály 
 esetére; 
b) lejjebb kellene szállítani a kár mértékére vonatkozó küszöbértékeket, és/vagy 
 nagyobb politikai mozgásteret kellene adni az Európai Bizottságnak; 
c) rugalmasabban kellene kezelni a támogatható kiadástípusokat, úgy, hogy az 
 előirányzottakon kívül egyéb jelentős költségek is fedezve legyenek. 

 
−  Kapcsolattartó:  Roberto PIETRASANTA 

    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Költségvetési rendelet 
– Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók – IT) 

 
−  COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
−  Főbb pontok: 

 
Az EGSZB egyetért az Európai Bizottság által az új költségvetési rendeletre vonatkozó 
javaslatban elfogadott irányvonallal, különös tekintettel a centralizált előzetes ellenőrzések 
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megszüntetésére, valamint ezen ellenőrzések helyettesítésére a már elfogadott projektek 
kifizetéseinek jóváhagyása előtt végrehajtandó ellenőrzésekkel. 

 
Másrészt az EGSZB szerint óvatosan kell eljárni számos intézmény pénzügyi szolgálataitól 
érkező olyan kérelmek elfogadását illetően, amelyek a szerződések és a „szerény összegű” 
támogatások különböző formaságainak és ellenőrzéseinek egyszerűsítésére vagy 
megszüntetésére irányulnak. Noha osztjuk azt a véleményt, hogy az ellenőrzések rendkívül 
költségesek és időigényesek, úgy véljük, hogy a költségek csökkentésére irányuló – 
üdvözlendő – szándékot fékeznie kellene egy ezzel szemben álló meggondolásnak, méghozzá 
annak, hogy ne keltsük az európai polgárokban és a társadalmi szereplőkben azt a benyomást, 
hogy felületes és hanyag módon kezeljük a „kis” összegeket. 

 
A civil társadalmi szervezetek azt kérik, hogy a KR bármely felülvizsgálatára az Európai 
Bizottsággal való konzultáció keretében kerüljön sor, a kölcsönös megértés elvét követve és 
szem előtt tartva a felelősségteljes pénzügyi gazdálkodás szükségességét. Az EGSZB 
támogatja ezt a kérést, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a döntéshozatalnál nem 
sérülhet a közpénzek egészséges és átlátható módon való kezelésének követelménye. 

 
− Kapcsolattartó:  Alberto ALLENDE 
    (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 

3.  A POLGÁROK EURÓPÁJA 
 

• „Aktív polgárság” cselekvési terv 
– Előadó: Daniel LE SCORNET (Egyéb tevékenységek – FR) 
 
− COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
−  Főbb pontok: 

 
Az Európai Bizottság javasolja, hogy az uniós polgárság fejlesztését emeljék az EU legfőbb 
prioritásainak rangjára. Ez az elsőbbségben részesítés az EGSZB véleménye szerint nem 
csupán helyes, hanem egyenesen sürgős, döntő jelentőségű az európai építkezés folytatása 
szempontjából. 

 
A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó program sajnos nem rendelkezik elegendő 
eszközzel, és olyan módszerekre épít, amelyek – ha régebben be is váltak – nem elég 
innovatívak ahhoz, hogy megfeleljenek a ma minden eddiginél élesebben jelentkező 
kihívásoknak. 

 
A program jelentőségének megfelelően az EGSZB fontos, szintetizáló szerepre készül. 
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− Kapcsolattartó:  Pierluigi BROMBO 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

Ifjúságpolitika • 
– Előadó: Jillian VAN TURNHOUT (Egyéb tevékenységek – IE) 
 
– COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 

 
– Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tudomásul veszi az Európai Ifjúsági Paktumot 
és annak kidolgozását abban a formában, ahogyan azt az Európai Bizottság ifjúságot érintő 
európai szakpolitikákról szóló közleménye kifejti. Ez a közlemény megfelelő keretet biztosít, 
amely alkalmas arra, hogy az Európai Unióban élő fiatalokat érintő területek szakpolitikáinak 
jövőbeli kialakításához alapként szolgáljon 
 
Az EGSZB azt ajánlja, hogy e keret középpontjába a fiatalok kerüljenek, akiket – megfelelő 
lehetőségeket biztosítva számukra – ösztönözni kell arra, hogy tevékeny részt vállaljanak e 
politikák kialakításában. A változásokhoz való hozzájárulás fontos motiváció a fiatalok 
számára, és képes lehet aktivizálásukra. A tagállamoknak és az intézményeknek 
rendelkezésre kell bocsátaniuk a szükséges erőforrásokat, támogatásokat, illetve 
mechanizmusokat annak érdekében, hogy a fiatalok számára minden szinten könnyebbé 
váljon az életüket befolyásoló döntésekben és cselekedetekben való részvétel. Csak valódi 
befolyás vezethet valódi felelősségvállaláshoz. 

 
Az EGSZB üdvözli azt a kiemelt figyelmet, amelyet a paktum a fiatalok foglalkoztatása 
kérdésének szentel. Mindazonáltal az ifjúsági paktum kidolgozása és végrehajtása olyan 
szemszögből kell hogy történjen, amely a paktumot nemcsak a lisszaboni stratégia egyik 
elemének, hanem önmagában is fontos célnak tartja. Ezen túlmenően, miközben a lisszaboni 
stratégia sikere fontos a fiatalok számára, a fiatalok ugyancsak fontosak ahhoz, hogy 
egyáltalán sikerre lehessen vinni a lisszaboni stratégiát. A fiatalokba való befektetés 
létfontosságú feltétele a kedvezőbb növekedési és foglalkoztatási rátáknak, a folyamatos 
innovációnak és az erősebb vállalkozói kedvnek. A lisszaboni stratégia működésbe 
hozásához szükséges a fiatalok bevonása: az, hogy a lisszaboni célkitűzéseket sajátjuknak 
érezzék, és elkötelezzék magukat irántuk  

 
Az EGSZB azt kéri, hogy kerüljön megfontolásra az alábbi céloknak a tagállamok lisszaboni 
stratégiára vonatkozó reformprogramjaiba való beépítése: 

 
• Célok kijelölése minden tagállam számára a munkanélküli fiatalok számának 

legalább 50%-kal való csökkentésére a 2006 és 2010 közötti időszakban (a jelenlegi 
munkanélküliségi ráta 17,9% az Európai Unióban a 25 év alattiakat illetően). 
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• Szociális védelmi rendszerek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a fiatalok számára, 
hogy maguk dönthessenek saját jövőjükről. 

• A fiatalok társadalmi befogadását elősegítő intézkedések kezdeményezése, különös 
tekintettel az oktatásból, képzésből, foglalkoztatásból kimaradó, illetve 
munkanélküliként nem bejegyzett fiatalok problémájának leküzdésére. 

• A szakmai és technológiai képzésekben a lányok és a fiúk hozzáférése között 
tapasztalható eltérés csökkentésének, valamint a kezdő fizetések közötti eltérések 
mérséklésének célként való kitűzése. 

• A korai iskolaelhagyók számának 50%-kal történő csökkentése a 2006–2010 közötti 
időszakban, és a szakmai gyakorlatok támogatása. 

• Az idegen nyelvek ismeretének előtérbe helyezése az oktatási és foglalkoztatási 
lehetőségek, illetve a fiatalok mobilitásának javítása révén. 

• A fiatalok vállalkozói kedvének előmozdítása pénzügyi és technikai támogatás 
nyújtásával, valamint a vállalkozások megvásárlásához, átruházásához és indításához 
kapcsolódó bürokratikus akadályok minimálisra csökkentésével. 

• A szabályozott és felügyelt koragyermekkori oktatás és ellátás megállapított feltételek 
szerinti támogatása. 

• A hátrányos helyzetű családok kiegészítő támogatása. 
 
–  Kapcsolattartó:  Stefania BARBESTA 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• A személyek mobilitása a kibővített Európai Unióban és ennek hatása a 
szállítási eszközökre 

– Előadó: Philippe LEVAUX (Munkaadók – FR) 
 

–    Saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1250/2005 
 

–  Főbb pontok: 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 

− úgy ítéli meg, hogy a kibővített Európai Unióban mindenképpen biztosítani kell a 
személyek mobilitását a demokrácia megerősítése és az európai kohézió érdekében; 

 
− úgy ítéli meg – a rendelkezésre álló információk alapján, amelyek a személyek 

mozgása terén erős változásokat jeleznek előre –, hogy az Európai Bizottságnak 
tanulmányokat, majd ezt követően egy globális és specifikus felmérést kellene 
készítenie ezen a téren, az áruszállítás alakulásáról készült számos tanulmánnyal és 
felméréssel párhuzamosan; 

 

Greffe CESE 154/2005   DE-KD-LM/VM/lb …/… 



-    -  6

− javasolja, hogy ezek a felmérések képezzék a közlekedési politikáról szóló új, 2010-
es fehér könyv tárgyát, melyben a 2020–2030 körüli időszak személyszállítási igényei 
nagyobb helyet kapnának, mint 2001-ben. 

 
–    Kapcsolattartó:  Raffaele DEL FIORE 
     (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Civil társadalmi párbeszéd az EU és a tagjelölt országok között 
–    Előadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók – IT) 
 
−  COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
 
−  Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ajánlásaiban és következtetéseiben a 
következőket hangsúlyozza: 

 
• Fontos, hogy a kultúrák találkozása és az uniós joganyag ne csak Isztambul, Ankara 

és Törökország más nagyvárosainak hasznára váljon, hanem valamennyi megyére és 
vidéki területre kiterjedjen; 

 
• A civil társadalom szervezeteinek alapvető szerepet kell biztosítani a Törökország 

EU-csatlakozásával kapcsolatos tájékoztató kampány tervezésében és 
megvalósításában; 

 
• A finanszírozások elnyerésére irányuló eljárásokat – a lehetőségek határain belül – 

egyszerűsíteni kell, és megfelelő felvilágosítást kell nyújtani róluk a társadalom 
érdekképviseleti szervezetei számára; 

 
• Az Európai Bizottság törökországi delegációja jelentős segítséget nyújthat a 

törökországi civil társadalom különböző ágazatai közötti, valamint a Törökország és 
az EU közötti konkrét és strukturált párbeszéd megszervezésében; 

 
• A török kormánynak – a közösségi joganyagban előírtaknak megfelelően – javítania 

kellene a szervezetekre vonatkozó jogszabályokat, és meg kell szüntetnie a nem 
kormányzati szervezetek fejlődését gátló akadályokat; 

 
• Fontos, hogy a nők megfelelő mértékben részt vehessenek valamennyi 

együttműködési tevékenységben, valamint képviselhessék magukat a párbeszédet 
folytató szervezetekben és a tervezett tevékenységekben; 
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• Támogatni kell a különböző török szervezeteket, hogy a megfelelő ágazatokban rövid 
időn belül az európai és nemzetközi szervezetek tagjaivá válhassanak. 

 
• Minden módon ösztönözni kell Törökország részvételét az oktatási és képzési 

programokban. Az Erasmus program keretében zajló egyetemi diákcserék 
tapasztalatai kiváló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a sok különböző nemzetiségű 
diák számára lehetővé tegyék a véleménycserét és a kölcsönös megbecsülés 
kialakítását; 

 
• Sok formaság csökkenthető vagy megszüntethető lenne azok közül, amelyeket 

Törökországban a minisztériumok előírnak, amikor török vállalkozók vagy gazdasági 
szereplők európai országokban kívánják megkezdeni működésüket; 

 
• Valamennyi erőfeszítésnek arra kell irányulnia, hogy több európai ismerhesse meg 

Törökországot, a török nép pedig megismerhesse Európát. 
 
− Kapcsolattartó:  Gatis EGLITIS 
    (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
4. VILÁGKERESKEDELEM 
 

• A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 6. miniszteri konferenciájának 
előkészítése 

– Előadó: Staffan NILSSON (Egyéb tevékenységek – SE) 
 
− Saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1263/2005 
 
− Főbb pontok: 
 
 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ajánlásai a következőképpen foglalhatók össze: 
 

• Az EGSZB meggyőződése, hogy a hongkongi miniszteri konferencia az abba vetett 
bizalomról fog tanúskodni, hogy a tagállamok szorosan kötődnek egy erős, sokoldalú 
kereskedelmi rendszerhez. 

 
• Az EGSZB aggodalmát fejezi ki a tárgyalások vontatott menete miatt a hongkongi 

miniszteri konferencia előterében. 
 

• Az EGSZB a fejlődő országok pontosabb megkülönböztetését követeli. Az egyedi és 
differenciált kezelésről szóló rendelkezések a WTO-megállapodások alapvető részét 
képezik, és a tárgyalások során is be kell tartani őket. 
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• Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az agrárterület sikeres tárgyalásai előfeltételei a más 

tárgyalási területeken elért tényleges haladásnak. 
 

• Az EGSZB utal arra, hogy a tagállamoknak a nem agrártermékek (NAMA) piacra 
jutására vonatkozóan meg kell egyezniük a vámok leépítésének és a NAMA-csomag 
más fontos alkotóelemeinek formájában, és a megfelelő adatokat kell alkalmazniuk a 
hongkongi miniszteri konferencián. 

 
• Az EGSZB sajnálatát fejezi ki a szolgáltatásokról szóló tárgyalások eddigi 

kiábrándító eredményei miatt, és támogatja további tárgyalási eljárások és módok 
keresését a szolgáltató szektorban a hongkongi miniszteri konferenciát megelőző, 
elkövetkezendő hónapokban. 

 
• Az EGSZB nézete szerint a tagállamoknak a dömpingellenes és szubvenciós 

kérdéseket illetően legalább azokban a témákban egyet kell érteniük, amelyekben a 
minisztereknek a jogi szövegek alapján történő tárgyalások megkezdésekor meg kell 
egyezniük. 

 
• Az EGSZB a környezetvédelmi termékekkel és szolgáltatásokkal való 

kereskedelem akadályainak a lehető leggyorsabb megszüntetésére szólít fel. 
 

• Az EGSZB fontosnak tartja az ILO nemzetközileg elismert alapvető munkaügyi 
normáinak felvételét a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe, és kéri, hogy az ILO 
kapjon állandó megfigyelői státuszt a WTO-ban. 

 
• Az EGSZB arra biztatja a civil társadalmi szervezeteket, hogy vegyenek részt a dohai 

menetrend témáiról szóló információs kampányban. 
 
− Kapcsolattartó:  Gatis EGLITIS 
    (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

• Etikus kereskedelem és fogyasztóigarancia-rendszerek 
– Előadó: Richard ADAMS (Egyéb tevékenységek – UK) 
 
– Feltáró vélemény – CESE 1257/2005 
 
–   Főbb pontok: 
 

• Az etikus kereskedelem fogalmának széles spektruma felöleli a „Fairtrade” 
termékcímkézést, a termékbeszerzés munkaügyi normáit és magatartási kódexét, a 
pénzügyi szolgáltatói ágazat, illetve az ásványkitermelő iparágak átláthatóságát, a 
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bioélelmiszerekre megállapított normákat, valamint a különböző környezetvédelmi- 
és állatjólétigarancia-rendszereket. 

 
• Tudásalapú rendszerek összességének alkalmazásával tájékoztatást nyújthat az áruk 

és szolgáltatások kínálójának és termelőjének egyaránt, valamint ösztönözheti a 
piacorientált fellépést és a fogyasztói reakciókat. Európa globális vezető szerepet tölt 
be ezen a területen. Ez a tevékenység összhangban van a lisszaboni stratégiával, és 
ezzel egyidejűleg hozzájárul a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez. 

 
• Az etikus kereskedelem jelentős mértékben hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez 

és a fogyasztóknak a globalizációra adott pozitív és támogatást kifejező válasz 
melletti közvetlen elkötelezettségéhez. 

 
• Az EU-ban 100-nál is több szociális, munkaügyi, környezetvédelmi és állatjóléti 

ügyekre vonatkozó címkealapú fogyasztóigarancia-rendszer létezik, melyeknek piaci 
forgalma meghaladja a 20 milliárd eurót. 

 
• A vélemény kritikusan tárja fel az ilyen rendszerek eredményességéhez szükséges 

követelményeket, a politika közösségi meghatározásának helytállóságát, valamint a 
pontosítás és koordináció sürgős igényét. Olyan politikai keretre tesz javaslatot, 
amely biztosítja e rendszerek értékelhetőségét. 

 
• Egy ilyen keret intelligens alapot nyújthat a fogyasztóigarancia-rendszerek más, 

hasonló célokat szolgáló politikai eszközökkel történő összehasonlításához, és 
megmutathatja az EU-intézményeknek és a tagállamoknak a helyes utat a politikai 
koherencia felé, valamint gyakorlati eszközt kínálhat a források befektetésének 
értékeléséhez. 

 
• Az uniós intézmények, a tagállamok, valamint a regionális/helyi közösségek és 

önkormányzatok által megtehető gyakorlati lépéseket javasol a kezdeményezések 
megszilárdítása, támogatása és megerősítése végett. 

 
– Kapcsolattartó:  Jean-François BENCE  
    (Tel. : 00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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5. KÖRNYEZET 
 

• Energiahordozók a jövőbeli energiamixtúrában 
– Előadó: Gerd WOLF (Egyéb tevékenységek – DE) 

 
– Saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1243/2005 
   
– Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy véli, hogy a jelenleg domináló fosszilis 
tüzelőanyagok, úgymint a szén, a kőolaj és a földgáz a közeljövőben is kiemelkedő szerepet 
fognak játszani. Ezért fontos, hogy minél gyorsabban intézkedések szülessenek az ezzel 
kapcsolatos káros hatások (pl. környezetvédelmi problémák, az egyre nagyobb fokú 
importfüggőség és így az ellátás biztonságának kérdése) ellensúlyozására. Ebben az 
összefüggésben felhívja a figyelmet a szénre, amely az említett energiahordozók közül 
egyértelműen a legnagyobb időtávlattal rendelkezik. Ezért a tekintélyes európai szénkészletek 
fokozottabb igénybevétele csökkenthetné a függőséget.  

 
Az energiapolitikai intézkedések központjában takarékossági intézkedések és az összes 
energiahordozó hatékonyabb felhasználása, valamint az alternatív energiarendszerek – 
például a megújuló energiaforrások és az atomenergia – fokozottabb alkalmazása kell, hogy 
álljanak. Az energiahatékonyság területét illetően például az energiamixtúrában a szűkösebb 
mennyiségben rendelkezésre álló és rugalmasabban használható földgáz és kőolaj 
felhasználását azon alkalmazásokra – mint például közlekedési üzemanyagok, vegyipari 
nyersanyagok – kellene koncentrálni, amelyek esetében a szenet csak többletköltségekkel, 
megnövelt energiafelhasználással és CO2-kibocsátással lehet alkalmazni. Az egy 
termékegységre eső CO2-kibocsátást a technika fejlődése segítségével folyamatosan tovább 
kell csökkenteni. Ehhez az energiahatékonyság javítására van szükség az energiaátalakítás és 
az energiafelhasználás minden területén. A szükséges új erőműépítményeket a rendelkezésre 
álló legjobb technikával kell felszerelni. A közlekedés terén mindent meg kell tenni a fajlagos 
üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez és az összfelhasználás további növekedésének 
megállításához (gépjármű-technológia, irányítórendszerek stb.). A vélemény arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a fosszilis energiahordozók révén történő energia-előállításnál is van esély az 
egységnyi energiaforgalomra eső CO2-emisszió hosszú távú és jelentős csökkentésére (Clean 
Coal Technology). 

  
Ezáltal az alternatív energiarendszerek továbbfejlesztése és alkalmazásuk előnyben 
részesítése különleges jelentőséget nyer. Az energiafelhasználás hatékonyságának és az 
alternatív energiaforrások létrehozásának előfeltétele az intenzívebb kutatás és fejlesztés. 
Ennek megfelelően az EGSZB üdvözli az „Energia” fő témakör szerepeltetését a 7. K+F 
keretprogram javaslatában, amelynek megfelelő pénzeszközök felett kell rendelkeznie. 
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–    Kapcsolattartó:  Siegfried JANTSCHER 
     (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
  
 
•  Az EU erdészeti stratégiája 
–  Előadó: Seppo KALLIO (Egyéb tevékenységek – FI) 
–  Társelőadó: Hans-Joachim WILMS (Munkaadók – DE) 
 
–  COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 

 
–  Főbb pontok: 
 

Az EGSZB csatlakozik az Európai Bizottság közleményének érveléséhez, különösen ami az 
erdészeti stratégia fokozottabb végrehajtását és koordinációjának javítását illeti. Az EGSZB 
támogatja az Európai Bizottságnak a tartamos erdőgazdálkodás kialakítását célzó uniós 
cselekvési tervre tett javaslatát és e tekintetben a következő ajánlásokat teszi: 

 
− Ebben a cselekvési tervben meg kellene határozni a teendők fő irányait és az illetékes 

grémiumokat. A cselekvési terv végrehajtásához elegendő forrást kell biztosítani. 
− A cselekvési tervben a tartamos erdőgazdálkodás támogatásakor ügyelni kell arra, 

hogy a Közösség többi politikája végrehajtásakor figyelembe vegyék az erdészeti 
ágazat érdekeit.  

− A cselekvési tervnek támogatnia kell az erdők környezetvédelmi szerepének jobb 
betöltését szolgáló innovatív és piacközeli gyakorlatok kifejlesztését. 

− Különös figyelmet kell szentelni annak, hogy az erdőgazdálkodás számára kedvező 
cselekvési környezetet teremtsünk, amelyben kibontakozhat az erdészeti szektor 
versenyképessége és gazdasági életképessége. 

− A cselekvési tervnek ösztönöznie kell a fa és az egyéb erdei termékek – mint 
megújuló és környezetbarát anyagok – felhasználását. 

− A cselekvési tervnek az erdészeti vonatkozású kutatási és fejlesztési tevékenység 
támogatását is segítenie kell. 

− A cselekvési tervben olyan konkrét módszereket kell meghatározni, amelyek az EU 
erdészeti kérdésekben folyó döntéshozatala során tapasztalható koordináció és 
tudástranszfer javítását szolgálják. 

 
Az EGSZB fontosnak tartja, hogy az erdészeti stratégia és végrehajtása a jövőben is a 
szubszidiaritás elvén, valamint a tartamos erdőgazdálkodás gazdasági, ökológiai, szociális és 
kulturális koncepcióján alapuljon. Az EGSZB kiemeli, hogy az erdészeti stratégia 
végrehajtásánál ügyelni kell a lisszaboni és göteborgi uniós stratégiák céljaival való 
összeegyeztethetőségre. 
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– Kapcsolattartó: Yvette AZZOPARDI  

    (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
• Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség intézkedéseinek 

finanszírozása – a hajók által okozott szennyezés 
– Előadó: Eduardo Manuel CHAGAS (Munkavállalók – PT) 

 
 – COM(2005) 210 final – 2005/0098 (COD) – CESE 1244/2005 

 
– Kapcsolattartó:  WAGNER Anna 
     (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail:anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• A kültéri használatra tervezett berendezések környezetkárosító 
zajkibocsátása 

– Előadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók – IT) 
 

–  COM(2005) 370 final – 2005/0149 (COD) – CESE 1313/2005 
 
 

6. ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS AGRÁRTERMELÉS 
 

• Csirkék védelme 
– Előadó: Leif E. NIELSEN (Egyéb tevékenységek – DK) 

 
–    COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 

 
– Kapcsolattartó: Eleonora DI NICOLANTONIO 
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Kockázat- és válságkezelés a mezőgazdaságban 
– Előadó: Gilbert BROS (Egyéb tevékenységek – FR 

 
–    COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005 
 
– Kapcsolattartó: Eleonora DI NICOLANTONIO 
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Közös piacszervezés/cukor 
– Előadó: Jean-Paul BASTIAN (Munkaadók – FR) 

 
–   COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 

 
–  Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nem tagadja, hogy szükség van a közös 
cukorpiaci rendtartás módosítására, de úgy véli, hogy a reformjavaslatok a termelés- és az 
árcsökkentés szempontjából túl messze mennek. Megvalósításuk jelentős következményekkel 
járna az európai cukorágazatra, főként azért, mert legalább 150.000 munkahely veszne el 
gyakran már amúgy is nehézségekkel küszködő régiókban. 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 

támogatja a legkevésbé fejlett országok arra vonatkozó kérését, hogy az Unió kezdjen 
tárgyalásokat a cukorbehozatali kvótákról;  

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

− 

nyomatékosan kéri, hogy az árcsökkentéseket lassabban, több lépésben hajtsák végre 
és szigorúan a nemzetközi kötelezettségekhez szabják; 
ajánlja az intervenciós rendszer fenntartását;  
kéri, hogy a termelőknek juttatandó, a cukorrépa árának csökkentéséből adódó 
jövedelemkiesés részleges kárpótlását a lehetőségek szerint növeljék, és 
maradéktalanul utalják ki; 
támogatja az Európai Bizottság szerkezetátalakítási programra vonatkozó javaslatát, 
de a termelők részére együttdöntési jogot, az üzembezárásokban érintett termelők 
részére pedig megfelelő támogatást kér, amellyel lehetővé válik ezen üzemek 
átalakítása;  
nyomatékosan kéri, hogy az európai strukturális alapokból és az Európai Szociális 
Alapból – a szükséges kártérítéseken felül – elegendő eszköz álljon rendelkezésre 
ahhoz, hogy a cukoripar szerkezetátalakítása által hátrányosan érintett munkavállalók 
minél jobb átképzési lehetőségekkel rendelkezhessenek; 
szükségesnek és sürgősnek tartja, hogy az energetikai vitába (a bioüzemanyagok 
politikájába) vonják be a cukorágazatot is mint a reform negatív hatásait kiegyenlíteni 
képes eszközt; 
kéri a Tanácsot, hogy legyen figyelemmel a „nehéz” régiók, illetve a kevés 
jövedelmező mezőgazdasági alternatívát kínáló régiók helyzetére. 

 
Kapcsolattartó: Eleonora DI NICOLANTONIO 

     (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Közös piacszervezés/Vetőmag 
– Előadó: Gilbert BROS (Egyéb tevékenységek – FR 

 
–    COM(2005) 384 final – 2005/0164 (CNS) – CESE 1254/2005 

 
Kapcsolattartó: Eleonora DI NICOLANTONIO − 

   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Közös piacszervezés/Komló 
– Előadó: Adalbert KIENLE (Munkaadók – DE) 

 
–    COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

 
 Kapcsolattartó: Eleonora DI NICOLANTONIO − 

   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Közös piacszervezés/Bor 
–    Előadó:  Pedro Mauricio BARATO TRIGUERO (Egyéb tevékenységek – ES) 

 
–    COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 

 
 Kapcsolattartó: Eleonora DI NICOLANTONIO − 

   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7. MAGÁNVAGYON ÉS ADÓ  
 

• Öröklés és végrendelet 
– Előadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 
 
– COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
– Főbb pontok: 

 
A hatáskörökkel, az alkalmazandó joggal és a nemzetközi öröklés kölcsönös elismerésével 
foglalkozó közösségi jogszabályoknak rendelet formájában kell megjelenniük. 

  
Az EGSZB osztja az Európai Bizottság azon véleményét, hogy jelenleg nem lehet kidolgozni 
egységes, az Unió minden tagállamában érvényes, nemzetközi végrendeletekre és öröklésre 
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vonatkozó anyagi jogot. Egyetért a munka lényeges pontjaival és a javasolt prioritásokkal, 
mivel az ezeken a területeken történő előrelépés számos gyakorlati nehézséget megoldana. 

 
Az EGSZB azon a véleményen van, hogy előnyösebb az, ha egy egységes rendszer jön létre 
az öröklési szabályozások sokfélesége helyett. Gyakorlati okok miatt azonban bizonyos 
esetekben még kivételt kell tenni, például külföldi ingatlanok vagy ingóságok esetén. 

 
Az EGSZB támogatja a hágai közösségi programot, amely egy „európai öröklési 
bizonyítvány” létrehozását, valamint a végrendeletek jegyzékbe vételét tervezi.  

 
Az európai jegyzékbe vételi rendszernek minden körülmények között kompatibilisnek kell 
lennie a bázeli egyezményben és a washingtoni egyezményben meghatározott rendszerrel. 

 
Az EGSZB felhívja az Európai Bizottság figyelmét azokra az adóügyi problémákra, 
amelyekkel egy két vagy több ország területén elhelyezkedő vagyon örökösei találják szembe 
magukat.  

 
Kivételes védelmet kell biztosítani a cselekvőképtelen örökösök számára.  

 
– Kapcsolattartó:  Nemesio MARTINEZ 

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

• A hozzáadottérték-adó visszatérítése nem belföldi illetőségű adóalanyok 
részére 

– Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók – IT) 
 

− COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Főbb pontok: 

 
Az érintettek adminisztrációs kötelezettségeit egyszerűsíteni kívánó javaslatok bizton 
számíthatnak az EGSZB támogatására, főként olyankor, amikor – mint a mostani esetben is – 
az egyszerűsítés egyúttal az államigazgatási gyakorlat szigorításában és a jobb 
munkaszervezésben is megnyilvánul. 

 
Az EGSZB teljes mértékben egyetért azzal, hogy a közigazgatás kötelessége a kérelmek 
mihamarabbi feldolgozása, az viszont más kérdés, hogy a meghatározott feldolgozási idő 
vajon mind a huszonöt tagállam számára realisztikus-e.  

 
Az EGSZB felhívja a figyelmet arra, hogy a havi 1%-os kamatláb a kamatos kamattal 
együtt 12,68%-os éves kamatot jelent, és ez bizonyos országokban meghaladhatja azt a 
határt, amely fölött egy kamatláb uzsorakamatnak számít. Az EGSZB ennek alapján azt 
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javasolja, hogy a 8. cikket változtassák meg olyan értelemben, hogy a késedelmi kamat 
minden országban azon szabályok szerint kerüljön megállapításra, amelyeket az adott 
ország késedelmes adófizetőkre vonatkozó törvényei határoznak meg. 

 
− Kapcsolattartó:  BEDŐ Imola 
    (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 
8.  ÚJ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 

 
• Az IKT–MODINIS program meghosszabbítása 
– Előadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 

 
–    COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
– Kapcsolattartó: WAGNER Anna  
     (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 

 
 

• Frekvenciasávok – rádiós személyhívó rendszer 
– Előadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 

 
 –   COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 

 
– Kapcsolattartó:  WAGNER Anna  
     (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
  

___________________________
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