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1. ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG 
 

• Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban és 
kihatásai 

 
− Előadó: Koller Erika (Munkavállalók/HU) 
− Társelőadó: Soscha Gräfin zu Eulenburg (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
− Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 1575/2006 
 
− Főbb pontok: 

 
Az EGSZB kéri az Európai Bizottságot, hogy hirdesse meg az Önkéntesek Évét, majd 
mihamarabb tegyen közzé egy fehér könyvet az önkéntes tevékenységről és az aktív 
polgárságról Európában.  
A tagállamok kormányait arra kell ösztönözni, hogy dolgozzanak ki önkéntes 
tevékenységre vonatkozó nemzeti politikát és egy olyan stratégiát, amellyel az önkéntes 
tevékenység közvetlenül támogatható és elismerhető. Az EU ezen a területen 
meghatározhatja a kereteket, és a tagállamok között elősegítheti a legjobb gyakorlatok 
átadásának fokozását. 
Az összes tagállamban olyan jogi keretfeltételeket kell kidolgozni, amelyek az adott jogi 
vagy társadalmi státusztól függetlenül rögzítik az önkéntes tevékenységhez való jogot. 
A kormányok mellett a többi érdekelt szereplőnek – a parlamenteknek, a regionális és 
helyi szerveknek és a civil szervezeteknek – is fel kellene ismernie az önkéntes 
tevékenység jelentőségét . 

 
Az EGSZB ugyanakkor kívánatosnak tartja, hogy kiemeljük a civil társadalom és az 
iskola kapcsolatát a 15 évnél idősebb fiatalok esetében, akik számára – „a társadalom és a 
környezetvédelem évének” keretében, választható módon – gyakorlati tevékenységeket 
lehetne felajánlani, ezzel fontos és hasznos önkéntes tevékenységre buzdítva őket. 
Miközben az EU erőfeszítéseket tesz az informális és nem formális tanulás elismerésének 
ösztönzése érdekében, nem lenne szabad megfeledkeznie az önkéntes tevékenységen 
keresztül szerzett kompetenciák elismerésének nyomatékos hangsúlyozásáról sem. A 
Europass-Youth program végrehajtása hozzájárulna a fiatalok által végzett önkéntes 
tevékenységek elismeréséhez. 

 
Az EGSZB azt ajánlja, hogy az összes tagállam, de maga az EU is dolgozzon ki egy 
önkéntes tevékenységre vonatkozó politikát, amely stratégiát és konkrét programokat 
tartalmaz. 
Európai szintű, megbízható és összevethető számadatokra van szükség,  
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valamint az „Európai önkéntes szolgálat” programjának finanszírozására és támogatására. 
Az EGSZB azt szeretné elérni, hogy az EU tegye lehetővé, hogy az önkéntes programok 
Európa-szerte a népesség minden csoportja számára hozzáférhetők legyenek, és ne csak a 
fiatalok hosszú távú önkéntes szolgálataira korlátozódjanak.  
Az EGSZB üdvözölne egy, kifejezetten az idősebb korosztály által végzett önkéntes 
tevékenység ösztönzésére vonatkozó ajánlást is. 

 
− Kapcsolattartó: Ewa Kaniewska 

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

• Az EU gyermekjogi stratégiája 
 
− Előadó: Jillian van Turnhout (Egyéb tevékenységek/IE) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 367 final – CESE 1578/2006 fin 
 
− Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság támogatja az Európai Bizottságnak egy 
olyan átfogó EU-stratégia létrehozására irányuló javaslatát, amely hatékonyan elősegíti és 
biztosítja a gyermekek jogainak érvényesülését az Európai Unió belső és külső 
politikáiban, valamint támogatja a tagállamok e területre vonatkozó erőfeszítéseit. 

 
Az EGSZB sajnálja azonban, hogy a közlemény nem mutat rá arra, hogy a stratégiának 
kötelezettséget kell vállalnia bizonyos minimális normák mellett, és hogy az nem foglal 
magában átfogó célkitűzéseket, egyértelmű célokkal és időkeretekkel. 

 
Az EGSZB üdvözli az e stratégia támogatásának érdekében létrehozandó javasolt 
struktúrákat, és keresni fogja annak lehetőségét, miként lehetne aktív részese ezeknek a 
jelentős fórumoknak. 
Az EGSZB sürgeti, hogy a gyermekjogi koordinátor kellő státuszt és politikai befolyást 
kapjon a hivatal célkitűzései teljesítésének érdekében, illetve, hogy megteremtődjön a 
politikai elkötelezettség a közleményben foglaltak előmozdításához, továbbá a zöld 
könyv és a stratégia kidolgozásához. 

 
Az EGSZB sajnálatosnak tartja, hogy nem kap több figyelmet a lánygyermekek, valamint 
a fogyatékkal élő, illetve bevándorló, menedékjogkérő vagy menekült gyermekek 
helyzete (sem az EU-n belül, sem pedig világviszonylatban). 

 
Az EGSZB üdvözli annak elismerését, hogy a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a 
nemzetközi szerződéseket, és hangsúlyozza, hogy a stratégiában nagyobb hangsúlyt kell 
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helyezni annak szükségességére, hogy a tagállamok sürgősen hajtsák végre a 
gyermekjogokkal kapcsolatos európai és nemzetközi kötelezettségeket, különösen az 
ENSZ-nek a gyermek jogairól szóló egyezményében szabályozottakat. 

 
Az EGSZB sürgeti, hogy a stratégia kialakításánál vegyék figyelembe a gyermekek 
sokféleségét és eltérő igényeiket, különösen tekintettel az olyan kérdésekre, mint a 
gyermekek körében tapasztalható szegénység és hátrányos megkülönböztetés. Az EGSZB 
azt ajánlja, hogy élvezzen elsőbbséget az összevethető mutatók bizonyos együttesének 
kidolgozása, továbbá a konzisztens adatok tagállami szintű összegyűjtése.  

 
Javasolja, hogy az Európai Parlament fontolja meg külön intézkedés bevezetését a 
stratégia és az abban javasolt tevékenységek finanszírozására. 

 
− Kapcsolattartó: Anna Redstedt 

(Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• A gyermekek mint a családon belüli erőszak közvetett áldozatai 
 
− Előadó: Renate Heinisch (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
− Hivatkozás: Kiegészítő vélemény – CESE 1577/2006 fin 
 
− Főbb pontok: 

 
Jelen kiegészítő vélemény az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. március 16-
án elfogadott véleményéhez kötődik, melynek címe: „Családon belüli erőszak a nőkkel 
sze mben”. Ez a vélemény csak a családon belüli erőszak ezen részterületét, nevezetesen 
azt vizsgálja, hogy a partnerek közötti erőszak milyen hatással van a gyermekekre, akik 
tanúi ennek az erőszaknak.  

 
Az EGSZB 

 
• nyomatékosan kéri az EU mindenkori elnökségét, hogy a „Családon belüli erőszak a 

nőkkel szemben” téma keretében foglalkozzon „A gyermekek mint a családon belüli 
erőszak közvetett áldozatai” tárgyával is, 

• együttes fellépést javasol az Európa Tanáccsal, az Európai Parlamenttel, a Régiók 
Bizottságával és az UNICEF-fel annak érdekében, hogy még inkább előtérbe kerüljön 
az Európa Tanács három éves (2006–2008) „Építsünk egy Európát a gyermekekért és 
a gyermekekkel” című programja, 
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• olyan tanulmányt sürget, amely uniós távlatban vizsgálná meg a családon belüli 
erőszak légkörében történő nevelkedés elterjedtségét és következményeit, valamint az 
erőszaknak kitett gyermekeknek kínált támogatási lehetőségeket, 

• úgy véli, minden tagállamnak feladata, hogy a családon belüli erőszak leküzdése 
érdekében kidolgozott nemzeti cselekvési tervében „A gyermekek mint a családon 
belüli erőszak közvetett áldozatai” tematika is szerepeljen, különös tekintettel a 
következő területekre:  
− felmérések, 
− lépések annak biztosítására, hogy a családon belüli erőszaknak közvetett 
 módon kitett gyermekeket önálló csoportként kezelik, 
− hálózatépítés és együttműködés, 
− az egyedi esetek figyelembevétele a láthatási és szülői felügyeleti jog
 szabályozásakor, 
− a bántalmazott bevándorló nők gyermekei sajátos helyzetének figyelembevétele, 
− a megfelelő képzés biztosítása valamennyi érintett szakmacsoport tekintetében, 
− prevenciós programok, 
− tájékoztató kampányok, 
− kapcsolattartók és formális támogatásai struktúrák biztosítása az erőszaknak
 közvetett módon kitett gyermekek számára. 

 
− Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)  
 
 

• A házassági ügyekben alkalmazandó jog 
 

− Előadó: Daniel Retureau (Munkavállalók/FR) 
 

− Hivatkozás: COM(2006) 399 final – 2006/0135 COD – CESE 1579/2006 
 
− Főbb pontok: 
 

Az EGSZB – melynek véleményét kikérték az első kezdeményezéssel kapcsolatban – 
alapjában véve helyesli a 2201/2003/EK rendeletben szereplő joghatóság és alkalmazandó 
jog kérdésének módosításokkal történő kiterjesztését, és ily módon a házassági és 
gyermekfelügyeleti ügyekben hozott bírósági határozatok elismerésével foglalkozó rendelet 
kiegészítését ezeken a pontokon.  

 
Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy helyénvaló-e különválasztva kezelni a közös vagyon 
megosztásának kérdését, kiterjesztve ezáltal e megosztásnak az érdekelt személye szerinti 
hatáskörét a nem házas felekre is. 
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Az EGSZB úgy véli, hogy mindenképpen érdemes lenne, elsősorban az ítéletek 
elismerésével kapcsolatban, melyek Unión kívüli országból is származhatnak, kimondani, 
hogy az elismertetendő ítéleteknek meg kell felelniük az Emberi Jogok és Alapvető 
Szabadságjogok Védelméről szóló Európai Egyezménynek, a nizzai Tanács által 2000-ben 
elfogadott Chartának, valamint a házastársak közötti feltétlen jogi egyenlőség elvének.  

 
− Kapcsolattartó: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)  

 
 
2. VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ 
 

• A vállalatok társadalmi felelőssége 
 
− Előadó: Evelyne Pichenot (Egyéb tevékenységek/FR) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 136 final – CESE 1576/2006 
 
− Főbb pontok: 

 
Az EGSZB úgy véli, hogy az európai polgároknak megbízható és a lehető legteljesebb 
információkhoz kell hozzáférniük a vállalkozások és területek nyilatkozataival és 
gyakorlataival kapcsolatban. Megbízható és naprakész információk birtokában 
fogyasztóként, bankbetét-tulajdonosként és helyi lakosként megfelelően irányíthatnák 
döntéseiket. Ehhez a polgároknak olyan eszközökre van szükségük, mint az 
információkhoz való hozzáférés joga, a termékek nyomon követhetősége, valamint az 
érintett egyesületi mozgalmak szerepvállalása. 

 
A CSR (vállalatok társadalmi felelőssége) gyakorlatokhoz kapcsolódó információs portál 
ily módon helyet kaphatna a „Tájékoztatás Európáról” cselekvési tervben. 

 
Az EGSZB azt javasolja a tagállamoknak, hogy a CSR előmozdítását foglalják bele 
nemzeti reformterveikbe és a fenntartható fejlődésre irányuló nemzeti stratégiákba. Az 
EGSZB felhívja az uniós tagállamok hatóságait, hogy támogassák a vállalati társadalmi 
felelősség politikája keretében létrehozott új tevékenységi szektorok kialakulását és 
fejlődését. 

 
Az EGSZB üdvözli, hogy a közlemény a tagállamok CSR-rel kapcsolatos magas szintű 
csoportjának újbóli összehívását javasolja vitafórumként, a bevált gyakorlatok cseréjének 
javítása céljából. 
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Az EGSZB felhívja az európai eredetű multinacionális vállalatoknál dolgozó szociális 
partnereket, hogy a CSR-re vonatkozó nemzetközi keretmegállapodások kötésével 
gazdagítsák a transznacionális társadalmi párbeszédet. 

 
Az EGSZB támogatja az ágazati szociális párbeszédre irányuló azon kezdeményezéseket, 
amelyek a vállalati társadalmi felelősséget is tekintetbe veszik a gazdasági változások 
kezelése során. 

 
Az EGSZB kijelenti, hogy a vállalkozások társadalmi felelősségvállalása akkor 
példaértékű, ha része a stratégiának és a végrehajtásnak a vállalati hierarchia egészében. 

 
Az EGSZB kedvezően vélekedik arról az elképzelésről, amely szerint az, hogy a vállalati 
társadalmi felelősség általános gyakorlattá váljon, a kkv-kon keresztül valósuljon meg. 
Felhívja a különféle vállalati formában működő vállalkozásokat – a szociális gazdaság 
területén működő vállalkozásokat is beleértve –, hogy vegyenek részt a CSR 
kezdeményezésekben. 

 
A minősítés javítása érdekében az EGSZB felhívja az európai vállalkozásokat, hogy 
vegyenek részt a különböző mérési és tájékoztatási eszközök kidolgozásában, az értékelés 
pedig olyan kritériumok szerint történjen, amelyek az érdekelt felek 2004. évi fóruma 
által kidolgozott listában szereplő alapvető dokumentumokon alapulnak. 

 
Az EGSZB azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a következő évek valamelyikét 
nyilvánítsák „A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása európai évének”. 

 
− Kapcsolattartó: Alan Hick 

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@eesc.europa.eu)  
 
 
3. ELEKTRONIKUS KORMÁNYZAT 
 

• i2010 eGovernment cselekvési terv 
 

– Előadó: Bernardo Hernández Bataller (Egyéb tevékenységek/ES) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 173 final – CESE 1581/2006 
 
− Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság támogatja az Európai Bizottság által 
bemutatott cselekvési tervet, és úgy véli, hogy a cselekvési terv végrehajtása 
hozzájárulhat egyes társadalmi csoportoknak a társadalomból vagy a foglalkoztatási 
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szférából való kirekesztése megakadályozásához, a foglalkoztatás minőségének és 
biztonságának javításához, a „digitális megosztottság” elkerüléséhez, a helyi 
szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés előmozdításához, továbbá a segítségre 
szoruló személyek csoportjainak átfogó gondozásához és végül a társadalmi kohézió 
erősítéséhez az egyenlőtlenség teljesen új formái közepette.  

 
Az EGSZB nyomatékosan ajánlja olyan célkitűzések rögzítését, amelyek biztosítják a 
széles sávhoz való hozzáférés általánossá tételét az internet mint tájékoztatási és 
kommunikációs eszköz elterjesztése érdekében. Az ebbe az eszközbe vetett bizalom 
mértéke attól függ, hogy a polgárok mennyire érzik biztonságosnak a használatát. Ez a 
szempont nagy jelentőségű a digitális közigazgatás, valamint a polgárok számára 
nyújtható szolgáltatások szempontjából. 

 
– Kapcsolattartó: Wagner Anna 

(Tel.: 00 33 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 
 
4. MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 
 

• A borpiac közös szervezésének reformja 
 
– Előadó: Adalbert Kienle (Munkaadók/DE) 
 
– Hivatkozások: COM(2006) 319 final – CESE 1569/2006 
 
– Főbb pontok: 
 

Az EGSZB üdvözli, hogy az Európai Bizottság alapvetően a borspecifikus piacszervezés 
megőrzését javasolja, amelynek keretében követhető a „mélyreható reform” opciója. Az 
EGSZB támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely nemzeti pénzügyi keretet bocsát 
a bortermelő tagállamok rendelkezésére, azonban ellenzi a borpiaci politika tagállami 
hatáskörbe történő visszahelyezésére irányuló lépéseket. 

 
– Kapcsolattartó: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel. : 00 32 2 546 87 68  – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu)  
 
 

• Az EMVA és a pénzügyi terv 
 
– Előadó: Adalbert Kienle (Munkaadók/DE) 

 
– Hivatkozások: COM(2006) 237 final – 2006/0082 CNS – CESE 1570/2006 
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– Kapcsolattartó: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel. : 00 32 2 546 87 68  – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu)  
 
 

• Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állítások  

 
– Főelőadó: Panagiotis Gkofas (Egyéb tevékenységek/EL) 

 
– Hivatkozás: COM(2006) 607 final – 2006/0195 COD – CESE 1571/2006 

 
– Kapcsolattartó: Yvette Azzopardi  

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

• A banánpiac közös szervezésének reformja 
 

– Előadó: José María Espuny Moyano (Munkaadók/ES) 
 

–  Hivatkozás: saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1573/2006  
 
–  Kapcsolattartó: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel. : 00 32 2 546 87 68  – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu)  
 
 
5. KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ 
 

• Európa kutatási, fejlesztési és innovációs potenciáljának 
felszabadítása és erősítése 

 
– Előadó: Gerd Wolf (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
– Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 1566/2006 
 
– Főbb pontok: 
 

Európának tudatosítania kell, illetve újjá kell élesztenie kutatási és innovációs térségként 
betöltött hagyományosan vezető szerepét. Ehhez elengedhetetlen, hogy ösztönözze 
polgárainak megfelelő képességeit, jóval többet fordítson kutatásra és fejlesztésre, növelje 
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ezek hatékonyságát, erősítse az ipar innovációs készségét és képességét, illetve bontsa le 
a hátráltató akadályokat. 
A cél elérésének legfontosabb feltétele a haladásra nyitott társadalmi légkör, amelyben e 
felismerés hatása teljes mértékű. Ehhez az is hozzátartozik, hogy  
 
− a polgárokkal az eddiginél nagyobb mértékben ismertessük meg a tudományt és a 

technikát, valamint jobban kiaknázzuk és intenzívebben támogassuk a rendelkezésre 
álló tehetséget,  

− a gyermekekkel és a serdülőkkel ismertessük meg a tudomány és a technika hasznát, 
− az egyetemek és műszaki főiskolák magas fokú tudományos-technikai szakképzést 

biztosítsanak, 
− a tudósokra és mérnökökre vonzó és érdekes munkalehetőségek várjanak,  
− a kutatásra és fejlesztésre irányuló innovációs kedvet és beruházási hajlandóságot 

megfelelő jogi, adminisztratív és pénzügyi keretfeltételek biztosítása révén 
támogassuk. 

 
Ugyancsak kívánatos lenne a tudomány és a gazdaság közötti kölcsönös mobilitás 
ösztönzése. Ezt főként egy, a tudástranszferre és a (tovább)képzésre irányuló, vonzó, a 
tudományos és ipari területet egyaránt átfogó mobilitási, illetve ösztöndíjrendszer 
bevezetése segítené. 

 
Az EGSZB végül a következő ajánlásokat fogalmazza meg: 

 
− a Közösség 2%-os arányú, a barcelonai célkitűzés értelmében előirányzott kutatási és 

fejlesztési beruházásokhoz való hozzájárulását az uniós költségvetés 2008. évi 
felülvizsgálata során 3%-ra kell emelni,  

− a támogatásra vonatkozó közösségi jogot (E state aid) úgy kell kialakítani, hogy arra 
bátorítsa a tagállamokat, hogy az eddigieknél eredményesebben és kevesebb 
bürokráciával támogassák az egyetemek, a kutatói szervezetek és az ipar kutatási és 
fejlesztési terveit, illetve az intézmények közötti szükséges kapcsolatépítést,  

− az egyes tagállamok költségvetési jogának a K+F-intézkedések támogatása során 
lehetővé kellene tennie az adott projekt menetéhez igazodó, rugalmasabb 
forrásfelhasználást, 

− sikerre kellene vinni végre a közösségi szabadalom ügyét. 
 
– Kapcsolattartó: Luís Lobo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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6. KÖZLEKEDÉS 
 

• A szállítási lánc/áruszállítás védelmének fokozása 
 

– Előadó: Jan Simons (Munkaadók/NL) 
 
–  Hivatkozás: COM(2006) 79 final – 2006/0025 COD – CESE 1580/2006 

 
– Főbb pontok: 

 
Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság javaslatát, melynek célja a lehetséges 
terrortámadások elleni védelem javítása az EU-ban a közúti, vasúti és belvízi 
áruszállítások megbízhatóbbá tétele révén.  Az EGSZB azonban úgy ítéli meg, hogy – 
tekintettel az olyan specifikus hatóságok kulcsfontosságú szerepére, amelyeket a 
tagállamokban a rendeletjavaslatban szereplő biztonságvédelmi intézkedések 
végrehajtásának és felügyeletének céljából hoznak létre – az Európai Bizottság javaslata 
túlságosan hiányos. Úgy véli továbbá, hogy a javaslat nem kielégítő, mivel túlságosan 
bürokratikusnak tűnik, a javasolt intézkedések bevezetésével járó terhek pedig az érintett 
szektorok munkaadóira és munkavállalóira fognak hárulni. Az EGSZB sajnálatosnak 
tartja a fizikai infrastruktúra védelmére irányuló intézkedésjavaslatok hiányát is, valamint 
azt a tényt, hogy a szállítási módok közötti különbségek miatt a specifikus módokra 
szabott intézkedések szükségesek. A „megbízható vállalatok” definíciója nem jelent 
garanciát arra, hogy mindez a minimumkövetelmények összehangolt rendszeréhez és 
ezáltal egyenlő feltételek biztosításához fog vezetni. Az EGSZB helyesnek tartja, hogy az 
intézkedések költségeit a vállalatok beépítik az általuk felszámolt árakba és díjakba. Az 
EU-nak elegendő eszközt kell rendelkezésre bocsátania ahhoz, hogy az Unión kívüli 
országok is képesek legyenek olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel az unióssal 
megegyező biztonságvédelmi szintet érhetnek el. 

 
– Kapcsolattartó: Siegfried Jantscher  

(Tel.:  00 32 2 546 82 87 –  e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

• Motorkerékpárok kezelőszerveinek jelölése (kodifikált szöveg) 
 
– Főelőadó: Jan Simons (Munkaadók/NL) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 556 final – 2006/0175 COD – CESE 1567/2006 
 
–  Kapcsolattartó: Luís Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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• A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények 
 
– Főelőadó: Jörg Rusche (Munkaadók/DE) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 646 final – 2006/0210 COD – CESE 1582/2006 
 
– Kapcsolattartó: Maria José Lopez Grancha  
 (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

• Polgári légi közlekedés – műszaki előírások összehangolása 
 
– Főelőadó: Jan Simons (Munkaadók/NL) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 645 final – 2006/0209 COD – CESE 1583/2006 
 
– Kapcsolattartó: Maria José Lopez Grancha  
 (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
 

7. BELSŐ PIAC 
 

• Az uniós és nemzeti közigazgatási gyakorlatok és kapcsolódási 
pontok – A belső piac kérdései 

 
– Előadó: Joost van Iersel (Munkaadók/NL) 
 
– Hivatkozás: saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1564/2006 
 
– Főbb pontok: 

 
Az EU-nak számos területen átlátható, többszintű kormányzásra van szüksége. Az 
EGSZB álláspontja szerint a tagállamok jól meghatározott és hatékony nemzeti politikai 
és közigazgatási eljárásai, melyet a jobb jogalkotás, végrehajtás és betartatás egészít ki, 
szerves részei az Európai Unió felelősségteljes kormányzásának. Az említett eljárások 
fokozzák az átláthatóságot és érthetőbbé teszik a közösségi jog és politikák hatását a 
társadalom egésze számára. A nemzeti gyakorlatok elemzése alapvető különbségeket tárt 
fel a tagállamok között az uniós ügyek politikai és adminisztratív kezelése terén. Az 
EGSZB ebben az összefüggésben azonban arra is utal, hogy az EU esetleges legitimitási 
válságát elsősorban nem kommunikációs problémákra kell visszavezetni. 
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Egy Európa-szerte megrendezett, az európai ügyek jobb nemzeti szintű kezeléséről szóló 
nyílt vita javára válna a jobb jogalkotásról, hatékonyabb végrehajtásról és betartatásról 
szóló vitának. Az EGSZB sürgeti a nemzeti közigazgatási gyakorlatok és eljárások 
folyamatos tanulmányozását.  

 
– Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)  
 
 
8. EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM  
 

• Gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználása 
 
– Főelőadó: Renate Heinisch (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
– Hivatkozások: COM(2006) 640 final – 2006/0207 COD – CESE 1568/2006 
 
–  Kapcsolattartó: Claudia Drewes-Wran 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail : claudia.drewesWran@eesc.europa.eu)  
 
 

• Vitaminok, ásványi anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása 
 
– Főelőadó: Kapuvári József (Munkavállalók/HU) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 606 final – 2006/0193 COD – CESE 1572/2006 
 
– Kapcsolattartó: Yvette Azzopardi  

Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Az 1408/71 sz. rendelet módosítása 
 
− Előadó: José Isaías Rodríguez García-Caro (Munkaadók/ES) 
 
− Hivatkozás: COM(2005) 676 final – 2005/0258 (COD) – CESE 1574/2006 
 
− Főbb pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság üdvözli az 1408/71/EGK rendelet 
módosítására irányuló javaslatot, és reméli, hogy ez egyike az utolsó módosításoknak – 
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sőt, talán az utolsó – amelyekről véleményt kell kidolgoznia, mielőtt a 883/2004/EK 
rendelet teljes mértékben hatályba lép. 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ezért az új rendelettel kapcsolatos eljárás 
egyszerűsítésére kéri a tagállamokat és a Parlamentet, hogy az hatékonyabb legyen, mint 
a 883/2004/EK rendelet elfogadásával kapcsolatos eljárás. Ennél jobban nem is 
járulhatnának hozzá az uniós intézmények a munkavállalók mobilitásának európai 
évéhez. 

 
− Kapcsolattartó: Susanne Johansson 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.eropa.eu) 
 
 

9. TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA 
 

• HÉA/Rádiós, televíziós és elektronikus műsorszolgáltatások 
 
− Előadó: Umberto Burani (Munkaadók/IT) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 739 final – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006  
 
− Főbb pontok: 
 

Az EGSZB tudomásul veszi az Európai Bizottság indokait, és úgy véli, hogy jelenleg 
nem indokolt az irányelvben foglalt rendelkezésekkel behatóan foglalkozni, mivel 
mindenképpen sürgős szükség van az ágazatban alkalmazandó jogszabályokra. Az 
EGSZB bízik az Európai Bizottság kijelentéseinek megalapozottságában, ami a jelenlegi 
jogszabályok működőképességét illeti, ezért csak helyeselheti a meghosszabbításra 
irányuló javaslatot. Tekintettel a jogalkotási folyamatok hosszadalmasságára az adóügy 
területén, úgy véli, hogy a két éves határidő, azaz a 2008. december 31-ig terjedő időszak 
éppen elegendő – sőt akár túl rövid is – ahhoz, hogy lehetővé tegye az új javaslatok 
kidolgozását ezen a területen. 

 
− Kapcsolattartó: Bedő Imola 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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10. IDEGENFORGALOM 
 

•  Új idegenforgalmi politika: a partnerség erősítése felé 
 

– Előadó: Juan Mendoza Castro (Munkavállalók/ ES) 
– Társelőadó: Paulo Barros Vale (Munkaadók/PT) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 134 final – CESE 1565/2006 
 
– Főbb pontok: 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság támogatja az Európai Bizottságnak az 
idegenforgalmi stratégia és politika elkövetkező évekre történő megerősítése iránti 
kötelezettségvállalását. 

 
Az EGSZB kiemeli az Európai Bizottságnak az összes szereplő részvételére való 
törekvését, amely különféle együttműködési formákban valósul meg, és ajánlja, hogy 
hozzanak létre egy európai idegenforgalmi konzultatív bizottságot, valamint vizsgálják 
meg az Európai Idegenforgalmi Hivatal felállításának feltételeit. 

 
Az EGSZB fokozott várakozással és reményekkel tekint a 21. európai idegenforgalmi 
menetrenddel kapcsolatban jelenleg zajló munkák lezárása elé, hiszen ez a dokumentum 
kétségtelenül kiteljesíti és megerősíti majd az európai idegenforgalom fenntarthatóságát 
célzó általános politikát.  
A statisztikákat illetően az EGSZB az idegenforgalmi megfigyelőközpontok hálózatának 
kiépítését javasolja, amely nem csupán adatokat gyűjtene az ágazatból, hanem stratégiai 
és haladó jövőképet alkothatna a jövőbeni tevékenységekre nézve. 

 
Az EGSZB felajánlja, hogy az Európai Bizottság közleményével összhangban folytatja az 
idegenforgalom területén végzett munkát, és felkéri a többi uniós intézményt, a 
tagállamokat, a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az ágazati szereplőket, a 
munkaadói és munkavállalói szervezeteket és a polgárokat, hogy működjenek együtt az 
idegenforgalom mint egyetemes jog és mint Európa jövője szempontjából stratégiai 
jelentőségű gazdasági tevékenység megismertetésében és támogatásában. 

 
– Kapcsolattartó: Luís Lobo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

____________ 


