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A plenáris ülésen részt vett Neelie KROES európai biztos. Beszédének témája: az állami támogatások 
reformja Lisszabon szempontjából: az innováció kérdése. 
 

1. DEMOKRÁCIA, DIALÓGUS ÉS DISZKUSSZIÓ: D-TERV 
    EURÓPÁÉRT 
 
• Elméleti útkeresés és azon túl: D-terv mint Demokrácia, Dialógus és 

Diszkusszió 
 
– Eloadó: Jillian VAN TURNHOUT (Egyéb tevékenységek/IE) 

 
– Hivatkozás: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Fobb pontok: 

 
Az EGSZB tudatosan tömör és gyakorlati választ kívánt adni az Európai Bizottság közleményére. 
Válaszában néhány konkrét intézkedést javasol, amelyekkel véleménye szerint egymagában, vagy a 
többi intézményekkel együttmuködve képes lesz jelentosen hozzájárulni a széles köru vitához az 
elmélkedés idoszakában és azon túl. Két alapveto üzenete a következo: egyrészt elébe kell menni az 
alkotmányszerzodés rendelkezéseinek az Unió demokratikus közéletével kapcsolatban a részvételi 
demokráciának a két kiegészíto pilléren – a civil párbeszéden és az európai szociális párbeszéd 
megerosítésén – nyugvó gyakorlásával, egy megfoghatóbb valósággal, másrészt ügyelni kell arra, 
hogy a szervezett civil társadalom és képviseloi hallathassák hangjukat e széles köru vitában. 
 

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

 
 

2. ISMERETEK, INNOVÁCIÓ, VERSENYKÉPESSÉG,  
    FOGLALKOZTATÁS: A LISSZABONI STRATÉGIA ÉS AZ ÁLLAMI 

TÁMOGATÁSOK 
 
• Út az európai tudásalapú társadalom felé – a szervezett civil társadalom 

hozzájárulása a lisszaboni stratégiához 
 
− Eloadó: Jan OLSSON (Egyéb tevékenységek/SE) 
 
− Társeloadó: Eva BELABED (III. Csoport/AT) 
    Joost VAN IERSEL (Munkaadók/NL) 
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− Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 1500/2005 
 
− Fobb pontok: 
 
 A tagállamoknak, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek, 

a kereskedelmi és pénzügyi intézményeknek, valamint a civil társadalomnak el kell kötelezniük 
magukat az összes polgárt, szervezetet és társaságot célzó és világosan meghatározott célokon, 
irányadó szinteken és ütemezésen, valamint a feladatok világos elosztásán alapuló közös európai 
tudásalapú térség létrehozása mellett.   

 
 A Közös Európai Tudásalapú Térség és a belso piac kölcsönhatása a növekedés új lehetoségeit 

teremti meg. Ezért mielobb meg kell szüntetni a belso piacnak azokat az akadályait, amelyek 
gátolják a tudásalapú társadalomra való áttérést. 

 
 Ösztönözni kell a munkaero, a kutatók és a diákok mobilitását, melyhez azonban tisztességes 

béreknek és munkakörülményeknek kell kapcsolódniuk.  
 
 Mind az Európai Uniónak, mind pedig a tagállamoknak és azok régióinak át kell csoportosítaniuk 

központi kiadásaikat, és elsobbségben kell részesíteniük a növekedést elosegíto befektetéseket. A 
tagállamoknak az egyéni érintettekkel együttmuködve meg kell valósítaniuk az EU-finanszírozással 
is támogatott, „az ismeretek gyarapítását célzó nemzeti programot”. 

 
 Az EGSZB arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy tartsa fenn a kutatás, innováció és oktatás 

finanszírozására irányuló javaslatait a 2007–2013-as idoszakra vonatkozó pénzügyi tervet illetoen.   
 
 Arra biztatja a vállalkozásokat, a pénzügyi intézményeket és a magánalapítványokat, hogy fokozzák 

a tudásalapú társadalomra irányuló befektetéseiket, és sürgeti ennek pénzügyi ösztönzokkel való 
támogatását. 

 
 Az Európai Bizottság számára nagyobb hatáskört kellene biztosítani a politikai iránymutatások és az 

elorelépések figyelemmel kísérése terén.  
 
 Az EGSZB állandó, strukturált vita megkezdését sürgeti a különbözo szintu döntéshozók motiválása 

és a polgárokkal folytatott párbeszéd elomozdítása végett. 
 
 A nemzeti parlamentek és a nemzeti gazdasági és szociális bizottságok ebben kulcsfontosságú 

szerepet játszhatnak, tehát be kell vonni oket a vitába. A helyi és regionális szereplok részvétele 
úgyszintén elengedhetetlen.   

 A magánszféra szereploinek is cselekedniük kell, és felelosséget kell vállalniuk, mégpedig konkrét 
közremuködéseken és lépéseken keresztül. A szociális és civil párbeszéd fontos szerepet tölt be az 
egész életen át tartó tanulás, valamint az innovációs és technológiai politikák elomozdításában.   
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 A növekedést és a foglalkoztatást középpontba állító, szilárd makrogazdasági politikának meg kell 
teremtenie a tudásalapú társadalom létrehozása számára kedvezo környezetet, és elotérbe kell 
helyeznie az új technológiák iránti kereslet ösztönzését célzó politikákat.   

 
 Az EGSZB ismételten kéri, hogy Az egész életen át tartó tanulás chartáját hajtsák végre minden 

szinten. Ehhez állami és magánbefektetésekre, valamint a strukturális alapokra egyaránt szükség 
van. A foglalkoztatási politikáknak és a szociális védelem új formáinak olyan kedvezo viszonyokat 
kell teremtenie, amely lehetové teszi a munkavállalók számára, hogy teljes egészében részesüljenek 
az egész életen át tartó tanulás által kínált lehetoségekbol.  

  
 Az ipari régiók, a technológiai parkok és más, innovációt serkento környezetek támogatást 

érdemelnek. 
 
−  Kapcsolattartó: Gilbert Marchlewitz 

  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

•  Technológiai parkok és ipari szerkezetváltás 
 
–  Eloadó: TÓTH János (Egyéb tevékenységek/HU) 
 
–  Társeloadó: Jirí KUBÍCEK (II. kategória/CZ) 
   
–    Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1494/2005 

 
  –    Fobb pontok: 
 

Jelen saját kezdeményezésu vélemény az Unió elott álló feladatok dimenziójában a parkok 
lehetoségeit, kapcsolódási pontjait kívánja bemutatni, mert az EU-csatlakozást követoen ez a 
gazdasági és szociális kohéziót elosegíto funkciókat ellátó szervezodés az ipari változások kapcsán 
megkülönböztetett figyelmet érdemel.  
 
Az ipari, technológiai és tudományos parkok, valamint a többi, hasonló kifejezéssel megnevezett 
szervezodés innovációs pólusként muködik, és hozzájárul a lisszaboni folyamat jelenlegi fázisára, 
illetve a 2005–2008 közötti BEPG-re kituzött elsodleges célok eléréséhez. Az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság célja e saját kezdeményezésu vélemény elkészítésével az, hogy elomozdítsa az 
ilyen szervezodések fejlodését mind a 15 „régi” EU-tagállamban, mind a tíz „újban”, és elosegítse 
közöttük az együttmuködést. Ezenkívül javítani kíván az Európai Bizottságtól és a többi EU-
intézménytol érkezo támogatások hozzzáférhetoségén az ipari, technológiai, tudományos és hasonló 
parkok számára a tagállamokban. 
 
Az ipari parkok kulcsszerepet játszanak az innováció elosegítésében. Éppen ezért nem elegendo, ha 
az ipari parkok pusztán ipari és mezogazdasági megfontolások alapján alkotnak hálózatot; egyre 
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fontosabb az egyetemek intellektuális eroforrásainak mozgósítása a gazdasági célok elérésére 
érdekében. 
 
Az innovációs központok és transzferügynökségek egy adott ország vagy régió vállalkozásainak 
nyújtott szolgáltatásaik révén (amelyeket kínálhatnak nonprofit, vagy üzleti alapon) vernek hidat a 
tudomány és a gazdaság közé. Mintegy közvetíto szerepet vállalva ösztönzik, segítik a cégeket a 
kutatási eredmények felhasználásában.  
Számos kutatási és tudományos park jött létre azokban a térségekben, ahol a jólét és a tudományos 
lehetoségek sokfélesége szolgált alapul.  
 
Az EGSZB véleménye szerint az Európai Uniónak aktív szerepet kell játszania az ipari és 
technológiai parkok – mint innovációs pólusok – a tagállamokban és azok régióiban való 
létrehozásának és fejlesztésének elosegítésében, hogy a régi és új tagállamok teljes mértékben 
integrálódjanak a kibovült belso piacba, amely a megújult lisszaboni stratégia keretében 
megfogalmazott új növekedési és fejlesztési partnerség kulcsfontosságú elemeinek egyike.  
 
Az EGSZB szerint az ipari, technológiai parkok hálózatának tényleges fejlesztésére irányuló európai 
politikát három – európai, nemzeti és regionális/helyi – szinten kell kialakítani.  
 
Az EGSZB szorgalmazza az együttmuködést a tagállamokban a munkaeroközpontokkal, Uniós 
szinten a munkahelyteremtésben érdekelt intézményrendszer minden szereplojével annak érdekében, 
hogy további munkahelyek létesítésére legyenek alkalmasak a parkok, kihasználva a hálózatos 
muködésbol adódó lehetoségeket. 
 
Az EGSZB hangsúlyozza, hogy fontos az ipari parkok és iparági körzetek mint innovációs pólusok 
európai platformjának (Innovation Pole Platform Europe – IPPE) létrehozása, hogy közös stratégiai 
szemléletet és kapacitásfejleszto tevékenységeket alakíthassunk ki, és hogy lehetoség legyen a 
munkavállalók szakszervezetei, valamint az ipari szakmai szervezetek kulturális fejlesztésére, 
együttmuködésben a szervezett civil társadalom további kompetens szereploivel.  

 
−  Kapcsolattartó: Pol Liemans 
                    (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
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•  Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás 
 
–  Eloadó: Gustav ZÖHRER (Munkavállalók/AT) 
 
– Társeloadó: Daniel SOURY-LAVERGNE (I./FR) 

 
–   Hivatkozás: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
–    Fobb pontok: 
 

Az EGSZB üdvözli, hogy az Európai Bizottság átfogó és horizontális megközelítést választott. Az 
ipari szerkezetváltások és az érintett ágazati szereplok alkalmazkodási képessége a versenyképesség 
megorzésének létfontosságú tényezoi. E muveletek sikere ugyanakkor nagyban függ a változás 
szociális dimenziójának kezelési módjától is.  
 
Az EGSZB alapvetoen egyetért az Európai Bizottságnak a jelenségrol készített elemzésével, 
örömmel fogadna azonban egy mélyrehatóbb elemzést. Különösen osztozik az Európai Bizottság 
azon meggyozodésében, hogy a szerkezetátalakítások nem szükségszeruen jelentenek szociális 
értelemben vett visszalépést vagy gazdasági veszteséget, azonban illeszkedniük kell a növekedési és 
foglalkoztatási stratégia általánosabb keretébe. 
  
Ami a pénzügyi eszközök reformját illeti, az EGSZB egyetért azzal, hogy ezeknek fokozottan a 
szerkezetátalakítások elokészítésére és kezelésére kell összpontosítaniuk. 
 
Az iparpolitika tekintetében az EGSZB úgy véli, hogy elsosorban az ágazati megközelítést kell 
elmélyíteni, ami lehetové teszi az egyes ágazatokra alkalmazható megoldások kidolgozását. A 
vállalkozásokra vonatkozó jogszabályi keretek javítása lényeges pont, de konkrétabb elemzést és 
pontosítást igényel. Másrészrol a technológiai kezdeményezések, nevezetesen a technológiai 
platformok a helyzet javításának egyik legfobb eszközét jelentik. Törekedni kell az innováció 
számára kedvezo környezet kialakítására. 
 
Ami a versenypolitikát illeti, felmerül a kérdés, vajon elégségesek-e a jelenleg rendelkezésre álló 
eszközök. Az állami támogatások kapcsán nagyobb figyelmet kell fordítani ezek, illetve a 
szerkezetátalakítások és a termelés-áttelepítések közötti összefüggésekre. 
 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szociális párbeszéd fejlesztésére. Az EGSZB osztja az Európai 
Bizottság azon nézetét, hogy a szociális partnerek – annak köszönhetoen, hogy olyan jól ismerik 
ágazatukat – különleges szerepet játszhatnak a hatóságok riasztásában. E mechanizmusoknak 
azonban nem csak a válsághelyzetekben kell muködniük. Az európai üzemi tanácsok elsorenduen 
fontos szerepet játszanak a szerkezetátalakításokban. Az EGSZB éppen ezért úgy véli, hogy valóban 
tekintetbe kell venni az európai üzemi tanácsokról szóló irányelv felülvizsgálatáról folytatott 
konzultációt, a hangsúlyt a szerkezetátalakításokra helyezve, de ennek a konzultációnak tágabb 
kontextusba kell illeszkednie. 
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Elvben üdvözli a „Szerkezetátalakítások” fórum elindítását, amelynek célja a bevált gyakorlatok 
szélesebb köru bemutatása, és az e gyakorlatok átültetését helyi szinten nehezíto akadályok 
(szabályozás) elemzése. 
 
Az Európai Bizottság bejelenti a munkajog változásáról szóló zöld könyv tervét. A munkajognak 
éppen a szerkezetátalakítások kontextusa miatt kell a rugalmasság és a biztonság közötti egyensúlyra 
törekednie. 
 
A munkavállalók Unión belüli mobilitásának ösztönzésével kapcsolatosan az Európai Bizottság által 
megfogalmazott egyetlen javaslat, nevezetesen a kiegészíto nyugdíjjogosultság hordozhatóságának 
javításával kapcsolatban eloterjesztendo irányelvjavaslat, kevésnek tunik. 

 
–  Kapcsolattartó: José Miguel Cólera 

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

• Állami támogatási cselekvési terv 
 
–   Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
–   Hivatkozás: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
–   Fobb pontok: 
 
 Az EGSZB helyesli az állami támogatások európai politikájának új, proaktív jellegu megközelítésen 

és új, általános közösségi szabályozáson alapuló korszerusítését. E tekintetben részletesen kifejti 
ajánlásait véleményében.  

 
– Kapcsolattartó: Joao Pereira Dos Santos 
                  (Tel.: 32 2 546 92 4 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Versenyképesség és innováció 
 
– Eloadó: Bernhard WELSCHKE (Munkaadók/DE) 
 
– Társeloadó: Lucia FUSCO (Egyéb tevékenységek/IT) 
 
– Hivatkozások: COM(2005) 121 final – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
–   Fobb pontok: 

  
Az EGSZB a keretprogram céljainak és felépítésének még áttekinthetobb bemutatására biztatja az 
Európai Bizottságot. 
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Reméli, hogy a számos program és egyedi intézkedés összefogása hozzáadott értéket teremt. 
 
Arra kéri az Európai Bizottságot, hogy tisztázza a keretprogram és más már létezo, illetve jövobeli 
hasonló jellegu kezdeményezések közötti összefüggéseket.  
Az EGSZB figyelemmel kíséri a keretprogram megvalósítását. Fenntartja magának a jogot, hogy a 
rendelkezésre álló tapasztalatok fényében, illetve a félidos értékelés összefüggésében új ajánlásokat 
terjesszen elo. 

 
– Kapcsolattartó: Joao Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Innovációs célú állami támogatás 
 
–   Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
–   Hivatkozások: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
–   Fobb pontok: 

 
Az EGSZB kedvezoen fogadja dokumentumot, amelyben az Európai Bizottság meghatározza a 
célzottabb támogatások nyújtásához, valamint a jogszabályi környezet egyszerusítéséhez szükséges 
kritériumokat. 
 
Európa elégtelen versenyképességének oka a csekély innovációs szint, amely gyakran a piaci 
kudarcokkal függ össze. Innováció nélkül az Európai Uniót kulturális és gazdasági hanyatlás 
fenyegeti.  
 
Az EGSZB korábbi véleményeiben már állást foglalt az Európai Bizottság által feltett számos 
kérdéssel kapcsolatban. 

 
–  Kapcsolattartó: Joao Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3. KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ELSOSORBAN AZ ENERGETIKA 
    TERÉN 

 

• Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram 
 
–   Eloadó: Gerd WOLF (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
–   Társeloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
–   Hivatkozások: COM(2005) 119 final – 2005/0043 COD – 2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 
 
–   Fobb pontok: 

 
Az Európai Bizottság javaslata – amely a jelenlegi kiadások növelésére irányul, és a teljes közösségi 
költségvetésnek majdnem 8%-át szánja e célkituzésekre – a megfelelo irányba tett örvendetes és 
feltétlenül szükséges elorelépés. 
 
Az EGSZB arra kéri a tagállamok állam- és kormányfoit, valamint az európai ipart, hogy biztosítsák 
a kituzött 3% mihamarabbi elérését. 
 
Az EGSZB üdvözli, hogy az Európai Bizottság az adminisztratív folyamatok egyszerusítését, illetve 
az ezekkel együtt járó terhek csökkentését tervezi, valamint növelni kívánja az európai kutatási 
programok hatékonyságát. 
 
Üdvözli az Európai Bizottság tervét, amely arra irányul, hogy még jobban bevonja a kkv-ket a 
kutatásba, fejlesztésbe és az innovációba.  
A mélyrehatóbb megjegyzések és ajánlások tekintetében lásd a véleményt. 
 

– Kapcsolattartó: Joao Pereira dos Santos 
                   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

•  A megújuló energiaforrások 
 
–  Eloadó: Ulla Birgitta SIRKEINEN (Munkaadók/FI) 
 
–  Társeloadó: Gerd WOLF (Egyéb tevékenységek/DE) 
 

 –    Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1502/2005 
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–  Fobb pontok: 
 

A megújuló energia fontos szerepet játszik az európai energiamixtúrában, és jelentos potenciállal 
rendelkezik, hogy arányát növelhesse mind a teljes energiafogyasztás, mind a villamosenergia-
termelés tekintetében Európában. Az EU-nak kiegyensúlyozott energiamixtúrára van szüksége, 
amelyben a szilárd tüzeloanyagoknak, a gáznak, a nukleáris és megújuló energiának mind megvan a 
saját szerepe. Bár a megújuló energiaforrásokban benne rejlik a lehetoség, hogy a jövobeli 
energiamixtúra fontos elemeivé váljanak, még hosszú ideig nem léphetnek a fosszilis üzemanyagok 
és a nukleáris energia helyébe. A megújuló energia nagy része szakaszos üzemeltetésu forrásokból 
származik, mint például a szélenergia-termelés, vagy a fényenergia-panelek, ami problémákat vet fel 
az ellátási hálózat kiépítésével és a villamosáram-ellátás biztonságának garantálásával kapcsolatban 
(a villamosenergia-termeléshez való lehetséges hozzájárulást a teljes villamosenergia-termelés 15–
20%-ára teszik).  
 
A vélemény elismeri, hogy a megújuló energiaforrásoknak támogatásra van szükségük, amíg készek 
lesznek a piacra; ugyanakkor figyelembe kell venni olyan jelentos szempontokat, mint a (globális) 
energiapiac alakulás (az árak tekintetében), a versenyképesség, valamint a növekedésre és a 
foglalkoztatásra kifejtett hatás. A támogatás tekintetében jelenleg érvényes jogszabályok jelentos 
költségeket eredményeznek, ugyanakkor nem veszik figyelembe az egyes energiaforrások 
versenyképességi pozícióit a piacon. Folyamatosan figyelemmel kellene kísérni a támogatási 
mechanizmusok költséghatékonyságát és hatását, a piacokon beálló változásokat pedig a támogatási 
igény kiterjesztésének és intenzitásának újbóli értékelésével kellene kiegészíteni. Különös figyelmet 
kellene szentelni az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatására. Az EGSZB szerint közös 
európai megközelítésre van szükség a megújuló energiák támogatásával kapcsolatban, hogy 
elkerülheto legyen a szinergiaveszteség és a túlságosan magas költségek, valamint a piaci ösztönzok 
és hajtóerok hiánya. 

 
– Kapcsolattartó: Siegfried Jantscher  

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

4. SZABADSÁG, BIZTONSÁG, A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 
 

• A hágai program – szabadság, biztonság, a jog érvényesülése 
 
–   Eloadó: PARIZA CASTANOS (Munkavállalók/ES) 

 
–  Hivatkozások: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
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–  Fobb pontok: 
 
Tampere után öt évvel még mindig nem sikerült elérni a kituzött célokat. Az EU még mindig nem a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége. Bár a hágai program kevésbé nagyra töro, 
célkituzései igen fontosak. 
 
A valóban a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtéséhez a 
három dimenzió megfelelo egyensúlya szükséges. A hágai program azonban nem tartja meg 
megfelelo módon ezt az egyensúlyt. Az elfogadandó biztonságpolitikáknak védeniük kell a szabadság 
és a jog érvényesülésének értékeit. Az EGSZB úgy véli, hogy e politikák az emberi jogok védelmérol 
szóló európai egyezményben, valamint az Európai Unió alapjogi chartájában biztosított 
szabadságjogok és alapjogok védelmére kell hogy épüljenek. 
 
Az EGSZB olyan – hatékony – biztonságpolitikát szeretne látni, amely nyitott és szabad társadalmon 
belül, a jogra és az igazságosságra támaszkodva, a jogállamiság keretein belül védelmet biztosít a 
polgárok számára. Ha a terrorizmus elleni küzdelem nevében egyszer olyan arányt tévesztett 
jogszabályok születnek, amelyek az emberi jogokat feláldozzák a biztonság oltárán, a terroristák 
elkönyvelhetik elso gyozelmüket, és ezt nekünk köszönhetik. Az európai civil társadalomnak 
meghatározó és tevékeny szerepet kell játszania ezen a téren. 
 
Az EGSZB az aktív uniós polgárság fejlodését kívánja. 
 
A bevándorlókat és a menekültstátuszt kérelmezoket méltányos elbánásban kell részesíteni a 
humanitárius joggal, az alapjogi chartával és a diszkriminációellenes jogszabályokkal összhangban. Ki 
kell alakítani a befogadással és a beilleszkedéssel kapcsolatos politikákat. 
 
Megfelelo pénzügyi források hiányában sem a hágai programban, sem pedig a cselekvési tervben 
megfogalmazott célkituzések nem teljesíthetok. Az Európai Bizottság (2005 áprilisában) három 
keretprogramot tett közzé, az EGSZB mindegyikrol külön véleményt fogalmazott meg. 
 

–   Kapcsolattartó: Pierluigi Brombo 
                (Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Biztonság és a szabadságjogok védelme 
 
–   Eloadó: Miguel Ángel CABRA DE LUNA (Egyéb tevékenységek/ES) 

 
− Hivatkozások: COM(2005) 124 végleges – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
 
 
− Fobb pontok:   
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Az EGSZB határozottan támogatja a bunözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, és hangsúlyozza, 
hogy meg kell szilárdítani az Unió területén történo terrorizmus és bunözés elleni küzdelem 
eredményeit.  
Valóban eredményes együttmuködést és koordinációt kell megvalósítani a tagállamok között a 
rendvédelem és a hírszerzés, valamint az igazságügy terén.  
 
A terrorizmus és a szervezett bunözés elleni küzdelem során azonban nem szabad megkérdojelezni 
az egyén szabadságjogait és a jogállamiságot. 
 
A javasolt keretprogram összhangban van az Európai Bizottság azon szándékával, hogy a 2007–
2013-as pénzügyi tervben támogatást biztosítson a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség kialakításának. A fogalmat a polgársággal bovítve „a biztonság 
szélesebb, átfogóbb koncepciójához” jutunk. A keretprogram hozzáadott értékét európai dimenziója 
adja, amely révén szoros együttmuködés alakulhat ki az uniós és a nemzeti szintu intézkedések terén. 
 

A javasolt eszközök jogi formája és igazgatása egyszerusödik, finanszírozásuk racionalizálódik, a 
tevékenységek fontossági sorrendje rugalmasabbá válik, az átláthatóság fokozódik.  
 
A muködési kérdésekre kell összpontosítani, különösen, ha a terrorizmus elleni küzdelemre úgy 
tekintünk, mint a bunözés különösen alattomos válfajával való szembeszállásra, amely sürgos 
intézkedéseket kíván. 
 

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

5.  TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS 
 

• A Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenloség Európai Éve (2007) 
 
– Eloadó: HERCZOG Mária (Egyéb tevékenységek/HU) 
 
– Hivatkozások: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
 



- 12 - 

CESE 192/2005   EN-FR-AE-JK/JK-AE/ok …/… 

–     Fobb pontok: 
 
• Az EGSZB határozottan támogatja az Esélyegyenloség Európai Éve (2007) programját és 

célkituzéseit. Gazdasági és szociális érvek is alátámasztják, hogy az esélyegyenloségnek ki kell 
terjednie mindenkire. 

 
• Az EGSZB minden esetben hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy az eddigieknél jóval konkrétabb 

elorelépések történjenek a Szerzodés 13. cikkében meghatározott diszkrimináció megszüntetése 
érdekében. Ahhoz azonban, hogy igazi változások menjenek végbe, kulcsfontosságú az eddig elért 
haladás megfelelo kiértékelése és az európai év nyomon követése. 

 
• Az EGSZB úgy véli, hogy minden, az Unió területén tartózkodó személy számára garantálni kell a 

megkülönböztetésmentességet és az esélyegyenloséget az emberi jogok teljes körének 
gyakorlásában. A Szerzodés 13. cikkében említett bármely alapon történo megkülönböztetést meg 
kell tiltani a foglalkoztatás, a képzés, az oktatás, a szociális védelem, a szociális kedvezmények, 
valamint a javakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, annak érdekében, hogy 
elkerüljük hierarchia kialakulását a megkülönböztetés alapjai között. 

 
• Az EGSZB hangsúlyozza a nem kormányzati szervek, az érintett kisebbségi csoportok, a magán- és 

közszféra munkaadói, illetve a szociális gazdaság szereploi, a munkavállalók és a régiók képviseloi 
bevonásának fontosságát a megvalósítás minden szakaszában és szintjén. 

 
• Az EGSZB úgy véli, hogy tekintettel a törekvésekre és még inkább a szükségletekre, az erre a célra 

eloirányzott költségvetés igen korlátozott. A rendelkezésre álló források elosztása során 
körültekintoen kell eljárni, biztosítva, hogy az elsodlegesen érintettek abból megfeleloen 
részesülhessenek. 

 
–    Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Hogyan integráljuk a szociális dimenziót a gazdasági partnerségi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokba? 

 
− Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
− Társeloadó: Gérard DANTIN (Munkavállalók/FR) 

 
− Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 1497/2005 
 
 
 
− Fobb pontok: 
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A véleménytervezet az alábbi következtetéseket és ajánlásokat fogalmazza meg: 
 

• A gazdasági partnerségi megállapodások csak akkor lesznek teljes mértékben hatékonyak és 
kedvezoek, ha biztosítjuk a társadalmi-gazdasági szereplok részvételét ezen egyezmények 
tervezése, kidolgozása és végrehajtása során – különös tekintettel a hatástanulmányokra – épp úgy, 
mint az ezen összefüggésben felmerülo szociális aspektusok tárgyalása és meghatározása során.  

• A gazdasági partnerségi megállapodások rendkívül bonyolult kihívást jelentenek az EU és a 
világgazdaság számára egyaránt, és megvalósításuk valószínuleg hosszabb idot vesz majd igénybe a 
tervezettnél.  

• Az elso, alapveto jelentoségu kötelezettségvállalás, amelyet a partnerségi egyezmények révén kell 
megvalósítani, a következo: meg kell erosíteni az egyes régiókban a munkavállalói, a vállalkozói, a 
fogyasztói, a nemek közötti esélyegyenloséggel foglalkozó, valamint számos más szervezetet, 
amelyek hozzájárulnak a kultúrateremtéshez, és figyelmüket az emberi, társadalmi és gazdasági 
elorehaladást gyorsító intézkedésekre kell irányítani.  

• A szociális és a nemek közötti esélyegyenloséggel összefüggo fo szempontokat, valamint a 
foglalkoztatási és a szociális védelmi garanciákhoz kapcsolódó lehetoségek fejlesztését be kell vonni 
a tárgyalásokba, majd ezeknek a tárgyalások konkrét eredményeiben kell testet ölteniük. 

• Az egyes országok civiltársadalmi gyakorlatai közötti különbségek a régiók differenciálódásához, 
következésképp tartalmi különbségekkel rendelkezo gazdasági partnerségi megállapodásokhoz 
vezethetnek. 

• Az EGSZB javasolja a szociális párbeszéd regionális bizottságainak létrehozását, amelyek 
keretében a gazdasági és társadalmi szereplok hozzá tudnak járulni a szociális fejlesztési programok 
felügyeletének és végrehajtásának elokészítéséhez, kialakításához, valamint biztosításához. A 
bizottságok többek között foglalkozhatnának a gazdasági partnerségi megállapodások gazdasági, 
szociális és regionális kihatásaival.  

• Azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy az egyes AKCS-országok által elért fejlettségi szintek még 
rendkívül heterogének. Mindez az Európai Bizottság jelentos erofeszítését teszi szükségessé arra 
vonatkozóan, hogy az egyes régiókban olyan sajátos jegyeket találjon, amelyekre a civil társadalom 
figyelme és érdekei összpontosulhatnak. 

• Végezetül: még ha a szabad kereskedelem önmagában kétségkívül nem is jelent gyógyírt az 
éhínségre és a szegénységre, sem pedig a fenntartható fejlodés megvalósításához nem tekintheto 
optimális eszköznek, azt a partnerségi terven belül a versenyképességet elosegíto egyik tényezonek 
kell tekinteni.  

 

−  Kapcsolattartó: Susanna Baizou  
                     (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

• A közösségi polgári védelmi mechanizmus fejlesztése 
 
–   Eloadó: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Munkavállalók/ES) 
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– Hivatkozások: COM(2005) 137 final – CESE 
 

– Kapcsolattartó: Annika Korzinek 
                (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

6. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, ADÓÜGYEK ÉS 
KERESKEDELEM 

 

• Pénzügyi szolgáltatások 
 
–  Eloadó: Guido RAVOET (Munkaadók/BE) 
–    Hivatkozások: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
 
–    Fobb pontok: 

 
Az EGSZB úgy véli, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén elért eredmények és további feladatok 
számbavétele jó alkalom az EU-nak arra, hogy jelentos mértékben hozzájáruljon Európa 
gazdaságának felélénkítéséhez. 
 
A pénzügyi szolgáltatások területén az EU néhány – a véleményben részletesen tárgyalt – kritikus 
kérdés napirendre tuzésével jelentos lépéseket tehet a lisszaboni célok elérése felé. 
 
Az EGSZB eroteljesen támogatja azokat az erofeszítéseket, amelyek az EU globális 
versenytársaival, az Egyesült Államokkal, Japánnal, Kínával és Indiával folytatott, a szabályozásra 
irányuló párbeszéd erosítésére és elmélyítésére irányulnak. 
 

–   Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 
               (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

  

• Jelzáloghitel 
 
– Eloadó: Umberto BURANI (Munkaadók/IT) 
 
–   Hivatkozások: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
–   Fobb pontok: 

 
Az EGSZB, noha egyetért az Európai Bizottság által javasolt célkituzésekkel, úgy véli, hogy a teljes 
integráció rövid távon nehezen lesz elérheto. A vélemény kérdések egész sorát vizsgálta meg, többek 
között a fogyasztóvédelem, a jogi kérdések, a jelzálog-biztosítékok, illetve a jelzálog-finanszírozás 
területén. 
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– Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 

                (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• A hatodik forgalmiadó-irányelvvel kapcsolatos felmentések és csalás-ellenes 
intézkedések ésszerusítése 

 
− Eloadó: Viliam PÁLENÍK (Egyéb tevékenységek/SK) 
 
− Hivatkozások: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Fobb pontok: 
 

Az EGSZB támogatja a HÉA-rendszer egyszerusítését a belso piacon az Európai Bizottság 
COM(2000) 348 final jelu közleményében foglalt rendelkezésekkel összhangban.  
 
Megjegyzéseiben az EGSZB az alábbi kérdésekre tér ki: az eltérésekre vonatkozó különleges 
intézkedések ésszerusítése, az adókijátszások és adókikerülések megakadályozása, az üzletek 
csoportosítása, a vagyonátruházás, a befektetési arany megadóztatása, az adóalap szabadpiaci 
forgalmi értéken történo meghatározása (itt megemlíti, hogy a szabadpiaci forgalmi érték és a jelentos 
értékkülönbség fogalmára nincs pontos meghatározás), a tárgyi eszközökre vonatkozó elozetes HÉA-
levonások kiigazításának érvényessége a szolgáltatásokra, valamint a fordított adózás mechanizmusa 
mint az adókijátszások és az adókikerülések megakadályozásának eszköze.  
 
A tanácsi irányelvre tett javaslat a végrehajtást tekintve reális, és megfelel az Európai Bizottság 
céljának – amely mellett a 2000. június 7-i, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett 
közleményében kötelezte el magát –, hogy ésszerusítsen a hatodik forgalmiadó-irányelvtol való, 
jelenleg hatályban levo nagyszámú eltérés közül néhányat. Az EGSZB azonban felhívja a figyelmet 
arra, hogy a HÉA-jogszabályok átfogóbb felülvizsgálata és az adójogszabályok további 
harmonizációja sokkal hasznosabb lenne a közös hozzáadottértékadó-rendszer egyszerusítése és 
hatékonyabbá tétele szempontjából.  
 
Az EGSZB szerint a javaslat – feltéve, hogy a tagállamok megfeleloen és elég gyorsan hajtják végre 
az abban foglaltakat – helyes irányba, az egyszerusítés felé tett lépés. Az EGSZB úgy véli, hogy a 
közös HÉA-rendszer egyszerusítését szolgáló további lépéseknek kellene követni azt. 

− Kapcsolattartó: Bedo Imola 
                 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 

 

• Finnországba történo sörbehozatal 
 
– Eloadó: Harry BYRNE (Munkaadók/IE) 
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– Hivatkozások: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) CESE 1487/2005 
 
–  Kapcsolattartó: Joao Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. KÖZLEKEDÉS 
 
• Szállítási módok biztonságvédelme 
 
–   Eloadó: Jan SIMONS (Munkaadók/NL) 

 
 –   Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 1488/2005 
 
 –   Fobb pontok: 

 
Feltáró véleményében az EGSZB kiemeli a következoket: 
 
• a szárazföldi szállítási módok biztonságvédelmének vonatkozásában intézkedésekre van 

szükség, többek között azért, mert az egyes módok nagymértékben függnek egymástól, de a 
kombinált raktározási és átrakodási pontok sérülékenysége miatt is; 

• a biztonsági intézkedések meghozatalának felelossége a tagállamokat terheli,  akiknek meg 
kell határozniuk a minimális eloírások keretét. A hatóságoknak külön testületet kellene 
felállítaniuk, amely összehangolná ezeket az intézkedéseket, és gondoskodna alkalmazásukról.  

• az Európai Unió feladata elsosorban az intézkedések közösségi és nemzetközi szintu 
összehangolása, az egyes államok, valamint a helyi önkormányzatok feladata pedig foként az 
intézkedések tényleges végrehajtása és azok ellenorzése, valamint a tájékoztatás és a tudatosodás 
ösztönzése a terrorizmussal és a bunözéssel kapcsolatban, minden szinten; 

• az egyes szállítási módok használói meghatározó szerepet játszanak a biztonságvédelemben. 
Tájékoztatás segítségével el kell érni, hogy az utasok és az ügyfelek fokozottan éber és cselekvo 
magatartást tanúsítsanak. Az egyes szárazföldi közlekedési ágazatokban dolgozóknak specifikus 
képzésben kell részesülniük, amely megfelel az adott szállítási mód biztonságvédelmében 
betöltött szerepüknek; 

• a cégvezetés feladata foként abban áll, hogy a biztonsági elképzeléseket beleépítse a cég 
filozófiájába és kultúrájába, a dolgozók számára lehetové tegye a biztonságvédelemre irányuló 
képzésen való részvételt, de gondoskodnia kell arról is, hogy a vezetoképzésben a 
„válságkezelés” az oktatás része legyen. 

 
 Végül a finanszírozással kapcsolatban az EGSZB úgy véli, hogy: 
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− a biztonságvédelem költségeinek ki kell fejezodniük a végtermék árában, hogy azokat a 
fogyasztó állja, vagy pedig – az állami költségvetésen keresztül – a polgár, méghozzá adófizetés 
formájában, amennyiben az intézkedéseket a nemzeti szintu hatóságok hozták; 

− a biztosítótársaságok szerepe másodlagos, és ügyelni kell arra, hogy a járulék összege tükrözze a 
piaci kockázatokat; 

− az Európai Unió finanszírozó szerepe foként a szóban forgó tárgyban szervezett kutató, 
tájékoztató, illetve tudatosodást elosegíto programok pénzügyi fedezetének biztosítását 
jelentheti.  

 
– Kapcsolattartó: Luís Lobo 

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

•  „Jármunyilvántartás vétele – SIS II” 
 
− Eloadó: Virgilio RANOCCHIARI (Munkaadók/IT) 
 
–   Hivatkozások: COM(2005) 237 final – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Fobb pontok: 

 
Az EGSZB újólag kifejezi egyetértését az Európai Bizottsággal: a SIS II-höz való hozzáférést ki 
kellene terjeszteni a jármuvek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkezo nemzeti 
hatóságokra. A jármuregisztrációért felelos magánszolgáltatók azzal a feltétellel férhessenek hozzá az 
információkhoz, hogy az adatvédelem garantált.  
 
Szintén fontos, hogy azok a tagállamok is megkapják a hozzáférést, amelyek nem voltak a 
Schengeni Egyezmény aláírói között, valamint hogy megerosödjön az Interpollal és az Europollal 
való együttmuködés.  

 
– Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 

                (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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8.  HALÁSZAT 
 
• A közös halászati politika végrehajtása/ Pénzügyi intézkedések 
 
–   Eloadó: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Egyéb tevékenységek/ES) 

 
− Hivatkozások: COM(2005) 117 final – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Kapcsolattartó: Yvette Azzopardi   

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

• Közös vállalkozások a halászati ágazatban 
 
–   Eloadó: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Egyéb tevékenységek/ES) 

 
– Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1492/2005 

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

9. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 
 

• Higiéniai jogszabályok és kisipari feldolgozóüzemek 
 
–   Eloadó: Lutz RIBBE (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
–   Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 1489/2005 

 
–   Fobb pontok: 
 

Ez a saját kezdeményezésu vélemény az állati eredetu élelmiszerekre vonatkozó higiéniai 
jogszabályok terén hozott új, az Európai Unióban 2006. január 1-jétol érvényes szabályozásnak a 
kisipari feldolgozóüzemekre gyakorolt hatását vizsgálja (852/2004/EK, 853/2004/EK és 
854/2004/EK rendelet). Ezek a törvények kevésbé részletesek, mint azelott, és a helyi 
önkormányzatok számára szélesebb mérlegelési jogkört biztosítanak. Ez problematikusnak bizonyult, 
mivel a szabályokat az egyes önkormányzatok különféleképpen, a jogalkotói szándékhoz képest 
gyakran szigorúbban alkalmazzák.  
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Az EGSZB üdvözli az új rendeletek rugalmasságát. Megfontolandónak tartja azonban, hogy ez a 
nagy mozgástér egyúttal kockázattal is jár, különösen a kisipari élelmiszer-eloállító vállalkozásokra 
nézve. Az ezen irányelvek végrehajtása során szerzett tapasztalatok szerint bizonyos országokban a 
nagy, ipari feldolgozóüzemeknek javára piaci torzulások lépnek fel. Az EGSZB azt ajánlja az 
illetékes hatóságoknak, hogy inkább a végeredményekre (tehát a magas szintu higiéniai eloírásokra) 
figyeljenek, mint az eredmények elérésének módjára.  
 
Az EGSZB szerint a rendeletek néhány pontjában konkrét módosításokra van szükség: 
 
• Az egyes állatok kisipari módon történo levágását alapvetoen „hagyományos eljárásként” kellene 

elismerni.  
•  A további kiskereskedoknek átadandó állati eredetu élelmiszerek nagy mennyiségben történo 

eloállításához és/vagy darabolásához használt kiskereskedelmi helyiségeket kivétel nélkül a 
rendelet hatálya alá kellene vonni.  

•  Az építészeti kivitelezést illetoen a vágást maguk végzo kisipari üzemeknek nem kell feltétlenül 
éloállatszállással rendelkezniük, és az egyszerubb eteto- és itatóberendezések is megfelelnek. 

•  A vágás és darabolás térben és idoben történo, bizonyítható elkülönítésének esetében pedig nem 
szükséges a külön helyiség. 

•  A darabolásra szolgáló helyiségek hutési homérsékletének meghatározásáról le kellene mondani, 
amennyiben a húst – ahogy a kisipari üzemekben szokás – adagonként veszik elo a hutoházból, és 
adagonként darabolják. 

 
Az EGSZB ezen túlmenoen ösztönzi egy összehasonlító tanulmány elkészítését arról, 1) hogy a 
kisipari élelmiszer-eloállító vállalkozások szerkezetét tekintve egymástól különbözo tagállamokban 
hogyan valósul meg a rendelet, illetve 2) ezzel kapcsolatban milyen javaslatok tehetok a kisipari 
élelmiszer-eloállító vállalkozások versenyhelyzetének javítására. Különösen fontos lenne 
megvizsgálni, mennyiben állnak rendelkezésre betanítási és továbbképzési lehetoségek az 
élelmiszeripari kisvállalkozások részére. Felül kell vizsgálni az Európai Bizottság iránymutatásai 
terjesztésének rendszerét is, hogy biztosítva legyen a kisvállalkozások megfelelo tájékoztatása a 
számukra engedélyezett rugalmassági intézkedésekrol.  

 
–    Kapcsolattartó: Annika Korzinek 

   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
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10. A KÖZÖSSÉGI JOGALKOTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE 
    FOGLALÁSA ÉS EGYSZERUSÍTÉSE 

  

• Európai ügynökségek létrehozása – elnöki és igazgatói megbízatások 
 
–   Foeloadó: CSER Ágnes (Munkavállalók/HU) 

 
− Hivatkozások: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD)  
– 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) 
– 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
− Fobb pontok:   
 

Az EGSZB üdvözli, hogy az európai ügynökségek vezérigazgatói kinevezési eljárások és hivatali 
idejük meghosszabbítására vonatkozó jelenleg eltéro szabályok egységesítésérol a Tanács határozata 
alapján a Bizottság rendeletmódosító javaslatot készített elo 18 ügynökségre vonatkozóan. 
 
Az EGSZB-nek azonban számos ponton fenntartásai vannak, mégpedig a hivatalos pályázat 
meghirdetésének általános mellozését illetoen; amiatt, hogy a tíz új tagállamból valószínuleg senkinek 
sem lenne esélye arra, hogy az ügynökségi igazgatói, igazgatóhelyettesi, illetve vezérigazgatói 
kinevezésben részesüljön; illetve az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség számára 
tervezett rövid távú megbízatással kapcsolatban.  

 
− Kapcsolattartó: Alan Hick 
                   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Hasított kifejlett marhák – egységes szerkezetbe foglalás 
 
–   Eloadó: Frank ALLEN (Egyéb tevékenységek/IE) 

 
– Hivatkozások: COM(2005) 402 final – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Kapcsolattartó: Filipa Pimentel 
                     (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

   


