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A Közgyűlésen megtörtént az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság új bolgár és román tagjainak 
beiktatása, és jelen volt Olli REHN, az Európai Bizottság tagja, aki felszólalt a bővítés témájában. 

 
1. SZOCIÁLIS MUTATÓK 
 
• Mérleg a mai európai társadalomról 
− Előadó: Jan OLSSON (Egyéb tevékenységek/SE) 
 
- Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 94/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB megjegyzi, hogy a mai európai társadalom állapotának felmérése nem pusztán a 
szociális kérdések hagyományos értelemben történő vizsgálatát jelenti. A mérleg fontos eszköz 
lehet ahhoz, hogy az EU közelebb kerüljön a polgárokhoz, valamint hogy az európai politikákkal 
kapcsolatos elvárásaik teljesüljenek.   
 
Az értékelés (felmérés) nem mehet végbe anélkül, hogy vele párhuzamosan ne vizsgálnánk meg 
az uniós szociálpolitika különféle módszereit és eszközeit, illetve azt, hogy azok mennyire 
hatékonyak az új társadalmi problémák terén. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az uniós és 
a tagállami hatáskörök elhatárolása és komplementaritása, illetve az európai jogi aktusok és a 
koordináció nyílt módszere között. Ugyanakkor a létező közösségi joganyag alkalmazására is 
szükség van. Európai szinten teljes mértékben ki kell használni a Szerződésen alapuló szociális 
párbeszédet. Ezenkívül elég időt kell hagyni arra, hogy a felmérés elkészítése során minden 
szinten megfelelően be lehessen vonni a szervezett civil társadalmat. 
 
A konkrét és az általános szociális viszonyokkal kapcsolatos mérleg elkészítéséhez, valamint a 
vonatkozó politikai intézkedések hatásainak felméréséhez az EU-nak rendelkeznie kell olyan 
mutatókkal, melyek elég részletes és pontos képpel szolgálnak. Az EGSZB ismételten 
hangsúlyozza, hogy az érintetteket be kellene vonni a mutatók meghatározásába és 
kiértékelésébe. 
 
Az EGSZB aktív szerepet játszhat mind nemzeti, mind európai szinten az általa képviselt 
személyeken és szervezeteken keresztül. A gazdasági és szociális tanácsokat is mozgósítani 
kellene azokban az országokban, ahol léteznek ilyen szervezetek. Európai szinten az EGSZB, az 
Európai Bizottsággal együttműködésben, konzultatív fórumot szervezhet mind a folyamat elején 
– egyfajta útiterv elkészítésére –, mind akkor, amikor a folyamat a végére ér – nyomon 
követésként.  
 
Az EGSZB azt javasolja, hogy az értékelési (felmérési) folyamat összegzéseként az Európai 
Bizottság minden érdekelt részvételével szervezzen „polgári csúcstalálkozót” a társadalmi 
körülményekről. Az EGSZB azt javasolja, hogy nyomon követésként egy második Európai 
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Tanácsot is szenteljenek az európai szociális modell témájának (Hampton Court 2). Az Európa 
előtt álló társadalmi kihívásokkal kapcsolatos új konszenzus megalapozása érdekében új 
„szociális cselekvési programot” lehetne felvázolni, amely figyelembe veszi mind a gazdasági 
körülményeket, mind a társadalmi elvárásokat. 
 

− Kapcsolattartó: Susanne Johansson és Anna Redstedt 
   (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.eropa.eu) 
   (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

2. SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 
 
• Esélyegyenlőség a fogyatékkal élőknek 
− Előadó: Meelis JOOST (Egyéb tevékenységek/DE) 
 
− Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 91/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság örömmel veszi, hogy az osztrák elnökség vélemény 
kidolgozására kérte fel az „Esélyegyenlőség a fogyatékkal élőknek” tárgyában. A fogyatékkal 
élők esélyegyenlőségének támogatása tartós folyamatnak tekintendő, amelyet valamennyi uniós 
elnökség munkaprogramjában elsőrendűen fontos célként kellene kezelni. 
 
Az EGSZB: 
 

– felszólít arra, hogy „A Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Évét 
(2007)” a lehető legszélesebb körben használjuk ki a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 
megteremtésére, 

 
– sürgeti az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő átfogó jogszabályra tett javaslatot a 

fogyatékkal élőket érintő kérdésekről, amely a fogyatékkal élők megkülönböztetés elleni 
védelmét a foglalkoztatáson kívül eső területekre is kiterjeszti, egyben erősíti a fogyatékkal 
élők szempontjai általános érvényesítésének elvét (mainstreaming), 

 
– sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek előre a fogyatékkal élők 

helyzete terén, azaz a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos cselekvési tervtől (DAP) lépjenek 
tovább egy átfogó uniós stratégia felé, 

 
– kéri, hogy saját illetékességi körükön belül a tagállamok és az Európai Bizottság folytassák a 

fogyatékkal élők teljes beilleszkedését és társadalmi részvételét célzó munkájukat, 
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– ismét felhívja a figyelmet azon prioritásokra, amelyekre a fogyatékkel élők esélyegyenlősége 

érdekében összpontosítani kell: e személyek jogainak tudatosítása; a középületek 
akadálymentesítése; az információs társadalomhoz és a közlekedési eszközökhöz való 
hozzáférés; új nemzeti jogszabályok előkészítése; valamint a családok támogatása – ezeknek 
a céloknak minden társadalomban prioritásként kell szerepelniük. Különösen figyelni kell a 
fogyatékkal élő gyermekekre, 

 
– sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy álljanak készek arra, hogy jóval többet 

tegyenek a fogyatékkal élők mozgalmának támogatásáért, 
 
– kéri, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok terjesszék az információkat a bevált 

gyakorlatokról és az előremutató tevékenységekről, 
 
– üdvözli, hogy az Európai Bizottság elkötelezte magát arra, hogy 2008-ban beindítsa az 

európai elektronikus integrációs kezdeményezést, és kéri, hogy az a lehető legátfogóbb és 
legambiciózusabb legyen, és meghatározó lépést jelentsen az elektronikus hozzáférés minden 
idevonatkozó politikai területen történő érvényesítésében, 

 
– kéri a 2001/85/EK irányelv megerősítését oly módon, hogy az összhangban legyen a 

fogyatékkal élő légi utasok jogairól szóló új EK-jogszabállyal, 
 
– kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden szükséges energiát és erőforrást 

vessenek be annak érdekében, hogy a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelvet 
eredményesen betartsák, 

 
– felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fektessenek hangsúlyt a fogyatékkal 

élők számára nyújtott szociális szolgáltatásokra és személyes segítségnyújtásra. 
 
− Kapcsolattartó: Susanne Johansson és Anna Redstedt 
   (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
   (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Tisztességes munka mindenki számára 
− Előadó: Thomas ETTY (Munkavállalók/NL) 

 
− Hivatkozás: COM(2006) 249 final – CESE 92/2007 

 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság közleményét. Bizonyos abban, hogy az Európai 
Bizottság, a tagállamokkal szoros együttműködésben, jelentős mértékben hozzá fog járulni a 



- 4 - 

Greffe CESE 2/2007   FR-EN-IT-JK/JB/jsz …/… 

tisztességes munka megvalósításához mind az EU-n belül, mind pedig harmadik országokban. Az 
EGSZB: 
 
− javasolja az Európai Bizottságnak, hogy terjesszen elő a tisztességes munkával kapcsolatos 

unión belüli és  kívüli politikáira vonatkozó cselekvési tervet, nem megfeledkezve a 
költségvetési adatokról sem, 

 
− kéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő mutatókat a tisztességes munkára 

vonatkozó menetrend uniós végrehajtásának értékelésére, 
 

− javasolja az Európai bizottságnak, hogy jelezze egyértelműen a tisztességes munka – Unión 
belüli és kívüli – elősegítéséhez való hozzájárulásának pénzügyi vonzatait, kitérve arra, 
hogyan szándékozik támogatni az ILO-t a tisztességes munkára vonatkozó menetrend 
végrehajtásában, 

 
− javasolja az Európai Bizottságnak, hogy azt a megközelítést alkalmazza, amelyet az EGSZB a 

globalizáció szociális dimenziójáról szóló 2005. márciusi véleményében már 
megfogalmazott: azaz meg kell tartani és meg kell erősíteni a globalizáció pozitív hatásait; az 
EGSZB megismétli ezen véleményének következtetéseit, 

 
− arra kéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tagállamokkal annak okait, hogy a 

fogadó országok miért nem ratifikálták a vendégmunkásokról szóló ENSZ-egyezményt, 
 

− arra kéri az Európai Bizottságot, hogy támogassa a munkahelyi egészséget és biztonságot 
mint a tisztességes munka megvalósításának egyik kulcsfontosságú tényezőjét. 

 
A tisztességes munkára irányuló politikák az EU-n belül és kívül egyaránt csak a szociális 
partnerek és a szélesebb civil társadalom teljes bevonásával érhetnek célt. A tisztességes munkára 
vonatkozó célkitűzés megvalósítása során a politikai koherencia és koordináció minden szinten – 
ideértve a nemzeti szintet is – elengedhetetlenül fontos. 
 
A tisztességes munka előmozdítása során kulcsfontosságú az ILO felügyeleti rendszerének 
megerősítése. Elengedhetetlenül fontos – mind jogi szinten, mind pedig a gyakorlatban – a 
vonatkozó ILO-egyezmények ratifikálása és végrehajtása az EU-n belül és a harmadik 
országokban egyaránt. 
 
Az EGSZB arra biztatja az Európai Bizottságot, hogy az EGSZB-t vonja be a 2008 nyarán 
előterjesztendő, a közleményt nyomon követő jelentés elkészítésébe. 

 
− Kapcsolattartó: Anna Redstedt 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Strukturális és kohéziós politikák 
− Előadó: Olivier DERRUINE (Munkavállalók/BE) 
 
− Hivatkozás: az Európai Tanács felkérésére – CESE 84/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB elismeri, hogy a strukturális alapok és a Kohéziós Alap tagadhatatlan hatást fejtett ki, 
amellyel a foglalkoztatás, a növekedés és az infrastruktúra terén leginkább elmaradott régiók 
felzárkózása beindulhatott, lökést adtak a fejlődésnek, helyi szinten kialakították a (még 
tökéletesíthető) partnerség elvét, valamint hozzájárultak a helyi közigazgatás fegyelméhez, és 
kézzelfoghatóvá tették az EU jelenlétét.  
 
A strukturális politika ugyanakkor támogatja a belső piacot is olyan, a strukturális alapok által 
támogatható projektek kidolgozása és végrehajtása révén, melyek biztosítják a kereskedelmi 
forgalmat és a munkahelyteremtést, és amelyek valószínűleg soha nem születtek volna meg az 
európai beavatkozás által játszott katalizátorszerep nélkül.  
 
Ennek ellenére az EGSZB megjegyzi, hogy az a történelmi konszenzus, amely a strukturális 
politikai fejlesztést (eszközök és keretek) a belső piaccal és az EMU-val együtt jellemezte, az 
utóbbi években darabjaira esett szét.  
 
Az EGSZB azon a véleményen van, hogy a legutóbbi és a jövőbeli bővítéseket követően át 
kellene gondolni, miként lehetne más dinamikus régióegyütteseket is fejleszteni az európai térség 
egészének lefedése érdekében.  
 
Ezen területek, illetve az őket alkotó városok és vidéki térségek összekapcsolása érdekében ehhez 
megfelelő infrastruktúrára van szükség. A pénzügyi terv és a Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében meghatározott költségvetési megszorítások ugyanakkor gátat szabnak a 
modernizációnak.  
 
Az EGSZB úgy véli, hogy el kell gondolkodni a Stabilitási és Növekedési Paktum által megadott 
költségvetési irányszámokon és azon, hogy azok milyen következményekkel járhatnak a 
transzeurópai hálózatok, illetve azok el nem készült szakaszai finanszírozására nézve azon, 
európai támogatásra jogosult projektek esetében, melyek megvalósításához nemzeti 
társfinanszírozás szükséges. 
 
Az EGSZB végül ismét megfontolásra ajánlja azon elképzelését, mely szerint javítani kell a 
strukturális alapok pénzügyi tervezésén, és úgy véli, hogy fel kell hagyni azzal a meglévő 
gyakorlattal, hogy az európai költségvetés fel nem használt kereteit a tagállami hozzájárulások 
csökkentésével térítik vissza.  

 



- 6 - 

Greffe CESE 2/2007   FR-EN-IT-JK/JB/jsz …/… 

− Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 

3. EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 
• Az egészségről és biztonságról szóló jelentések egyszerűsítése és 

ésszerűsítése 
− Előadó: Thomas JANSON (Munkavállalók/SE) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 390 final – 2006/0127 COD – CESE 93/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB: 
 
− Az EGSZB üdvözli az Európai bizottság javaslatát, amely ésszerűsíteni kívánja a létező 

keretet azáltal, hogy ötévente egyetlen jelentés elkészítését írja elő az egészségről és a 
biztonságról szóló irányelvek végrehajtásáról; a jelentések elkészítése a nemzeti hatóságnak 
igen sok időbe került, és a javaslat nyilvánvaló idő- és pénzmegtakarításokat foglal magában, 

 
− úgy véli, hogy az egyetlen összefüggő jelentés jobb áttekintést biztosít a nemzeti hatóságok 

számára, és megkönnyíti az irányelv által megelőzendő egészségügyi kockázatok közötti 
összefüggések felmérését, 

 
− úgy véli, hogy az Európai Bizottság javaslatának arra kellene köteleznie a tagállamokat, hogy 

konzultáljanak a szociális partnerekkel a jelentés valamennyi fejezetéről, és foglalják bele a 
jelentésbe ez utóbbiak nézőpontjait is. 

 
− Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 

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

4. VERSENYPOLITIKA ÉS EGYSÉGES PIAC 
 
• Az egységes piac felülvizsgálata (SMO) 
– Főelőadó: Bryan CASSIDY (Munkaadók/UK) 
 
– Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 89/2007 
 

E feltáró vélemény elkészítésére Wallström biztos asszony, az Európai Bizottság alelnöke kérte 
fel 2006. október 5-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot.  
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A még fennálló akadályok leküzdése érdekében az egységes piac kiteljesítéséhez egyensúlyt kell 
teremteni a gazdasági lendület, a szociális dimenzió és a fenntartható fejlődés között. Az egységes 
piac előnyeit annyi embernek kell élveznie, amennyinek csak lehet, és szükség van a vesztesek 
kompenzálását célzó intézkedésekre is. A liberalizációt és a versenyt elősegítő intézkedéseket 
ezért foglalkoztatás- és növekedésorientált makrogazdasági kísérőpolitikákkal és a tudásalapú 
társadalom kiépítését célzó intézkedésekkel kell támogatni. Ez nagymértékben elősegíti az 
egységes piac kiteljesítését. 
 
Európának nemzeti és európai szinten egyaránt többet kell befektetnie az oktatásba, a képzésbe és 
a kutatásba. Az EGSZB úgy véli, hogy a szabadalmak fontos kérdése és a hozzájuk kapcsolódó 
szellemi tulajdon mellett a gazdasági információk kérdésével is kellene uniós szinten foglalkozni. 
 
A jobb szabályozási megközelítés egyszerűsítheti a feltételeket a vállalkozások számára, és 
nagyobb átláthatóságot hozhat a polgárok és a fogyasztók szempontjából. Az EGSZB szintén 
támogatja, hogy fontos területeken jogi eszközöket alkalmazzunk, mint például amelyekre 
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeket előíró jogszabályok vonatkoznak. 
 
A szociális partnerek közti kollektív megállapodások, amelyek sok tagállamban a politikai 
döntéshozatali folyamatok elengedhetetlen részét képezik, uniós szinten is segíthetik a 
politikaformálást és biztosíthatják az intézkedések elfogadását. A szociális partnerek véleményét 
minden fázisban ki kell kérni annak érdekében, hogy ésszerű időn belül a szükséges mértékben 
egyszerűsödjön az adminisztráció és javuljon a szabályozás. 
 
A vitás kérdések rendezésével foglalkozó SOLVIT hálózat kielégítően működik, és jól segíthetné 
a jogi akadályok leküzdését, de kétségtelenül több forrásra lenne szüksége, és több személyzetre 
az egyes országok fővárosaiban. 
Strukturált kampányt kellene folytatni, hogy a kkv-knak tudomására hozzuk e mechanizmus 
létezését és az általa nyújtott lehetőségeket. 
 
AZ EGSZB úgy véli, hogy szakértelme és reprezentatív jellege folytán szerephez juthat azoknak a 
hatásvizsgálatoknak az elkészítésében, amelyeket az Európai Bizottság rendszeressé kíván tenni. 
Rendkívül fontos, hogy a jogalkotási javaslatok tükrözzék a nézőpontok sokféleségét, és a lehető 
legalaposabb és legobjektívabb alapokra építkezzenek. 
 
Az EGSZB gyorsabb előrelépést szeretne látni a szolgáltatások egységes piacának javítása terén. 
Az EGSZB üdvözli a szolgáltatási irányelvhez az Európai Parlament által benyújtott módosító 
indítványokat, mivel azok nagy vonalakban megfelelnek saját javaslatainak. A pénzügyi 
szolgáltatások területén az EGSZB gyors, a jogszabály-toldozgatást kerülő konszolidációt kért, a 
lisszaboni stratégia szellemében és az európai szociális modell figyelembevétele mellett. 
 
Szükségesnek látszik a vállalati adóalapok összehangolása és a kettős adóztatás elkerülése. A 
kettős adóztatásnak nincs helye az egységes piacon belül. 
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Az egységes piac megvalósításának egyik akadálya a munkavállalók szabad mozgását gátló 
lényeges korlátozások fenntartása. Az EGSZB sürgeti a szabad mozgást nem engedélyező 
tagállamokat, hogy számolják fel a munkavállalók mobilitása elé gördített akadályokat. 
 
Végül pedig, a belső piac teljes megvalósításához kiemelt lépésnek kell tekinteni az egységes piac 
előnyeinek kiemelését a fogyasztók számára és ösztönzésüket arra, hogy használják ki ezeket az 
előnyöket. 

 
– Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások 
– Előadó: Joost van IERSEL (Munkaadók/NL) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 
 

Közösségi szintű jogalkotási fellépés hiányában fennmaradnának, adott esetben súlyosbodnának a 
vállalkozások rendelkezésére álló tagállami jogorvoslatok hatékonysága közötti eltérések. 
Fennmaradna a jogbiztonság hiánya, és tovább folytatódna a közbeszerzésre vonatkozó 
irányelvek súlyos vagy ismételt megsértése. 
 
Az Európai Bíróság már 1999-ben kikötötte, hogy mindkét jogorvoslati irányelv rendelkezései a 
közbeszerzési irányelvek hatékony alkalmazásának biztosítására létező rendelkezések 
(89/665/EGK, 92/13/EGK) megerősítését kell, hogy célozzák, különösen abban a szakaszban, 
amelyben a rendelkezések megsértése még kiigazítható. 
 
A közszférára való nyomásgyakorlás és a professzionalizmus mindkét oldalon történő növelése 
érdekében az EGSZB egyetért az Európai Bizottság javaslatával a felfüggesztő hatályú időszak 
bevezetésében. Egy ilyen EU-szintű rendelkezésnek elvileg elő kellene segítenie egyrészt a 
hatékonyságot, az egyértelműséget és a jogbiztonságot, másrészt pedig a közbeszerzés nyitottabbá 
és átláthatóbbá válását.  
 
Meg kell találni az egyensúlyt aközött, hogy egyrészről a gazdasági szereplőknek méltányos idő 
jusson a panasztételre, másrészről pedig szükségtelenül ne késleltessék a problémamentes 
szerződéseket. A felfüggesztő hatályú időszakot úgy kellene meghatározni, hogy csak a 
munkanapok számítsanak bele, ez azonban felveti a különböző tagállamok különböző hivatalos 
ünnepnapjainak problémáját. 
 
Az EGSZB egyetért azzal a nézettel, hogy az alternatív vitarendezés valamilyen formája 
mégiscsak kívánatos. A más országokban, illetve kontextusokban alkalmazott alternatív 
vitarendező mechanizmusok további vizsgálata hasznos eszköz létrehozásához vezethet. 
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Jelentősen javítaná a hirdetmények hatékonyságát továbbá egy olyan automatikus kereső eszköz, 
amely az érdeklődésükre nagy valószínűséggel számot tartó, már közétett hirdetményekre hívná 
fel az ajánlattevők figyelmét. 
 
Az EGSZB határozottan elutasítja, hogy egyes ajánlatkérő hatóságok olyan gyakorlatot 
alkalmaznak, amely díj fizetését követeli meg a pályázatot benyújtó ajánlattevőtől. Ez nemcsak a 
kkv-kat érinti hátrányosan, hanem túl könnyen a hátrányos megkülönböztetés rejtett formájának 
eszközeként is alkalmazható, ami ellentmond az irányelvek szellemének – és valószínűleg a 
betűjének is. 

 
– Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)  
 

5. PÉNZÜGY ÉS ADÓZÁS 
 
• A részesedésszerzések felügyeleti értékelése 
– Előadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók/FR) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 507 final – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
– Legfontosabb megállapítások: 

 
A kritériumok pontos listájának és az igényelt információk átláthatóságának elve támogatásra 
érdemes. 
 
Harmonizált, sőt egységes rendszer alakulna ki valamennyi tagállamban, de csupán azon 
határokon átnyúló műveletek vonatkozásában, amelyek a pénzügyi szektorbeli (bankok, 
biztosítók és értékpapír) részesedésszerzésekkel vagy részesedésnövelésekkel kapcsolatosak. 
 
Az érintett befektetőknek lehetőséget kellene kapniuk, hogy határidő-módosítást kérhessenek 
bizonyos kiegészítő anyagok benyújtására. 
 
Az Európai Bizottság által választott módszerről ugyanis kiderülhet, hogy nem elég rugalmas a 
gyakorlatban. 
 
A gyors vizsgálat azzal a kockázattal jár, hogy felületes; az Európai Bizottság által végzett 
ellenőrzésnek nem lenne szabad az elutasítási esetekre korlátozódnia, hanem időnként inkább 
felméréseket kellene végeznie annak érdekében, hogy értékelhesse, hogy az irányelvet helyesen 
alkalmazzák-e a tagállamokban. 
 

– Kapcsolattartó: Joăo Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• FISCALIS 2013 PROGRAM 
− Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók/IT) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 202 final – CESE 83/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB elvi egyetértését fejezi ki az Európai Bizottság dokumentumával kapcsolatban. A 
képzéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az eddigi intézkedések hatékonyságával kapcsolatban 
merülnek fel kérdések. A trénerek képzését tehát a közösségi program kulcselemévé kellene tenni. 
 
Az adóhatóságtól különböző közigazgatási szerveknek történő adatszolgáltatás tisztázatlan 
elemeivel kapcsolatban fenntartásai vannak: az ilyen szervek adatokhoz való hozzáférésének 
feltételei és szabályai nem világosak, és különböző kételyeket ébresztenek, különösen a magánélet 
védelmét illetően. Ugyancsak tisztázni kellene az adatok tulajdonjogának és elérhetőségének 
kérdését. Szinte semmi nem derül ki az adatokat igénylő harmadik félre terhelendő költségek 
meghatározásának kritériumairól. 

 
− Kapcsolattartó: Bedő Imola 

   (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

• Követelések behajtása 
− Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók/IT) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 605 final – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB – bár utal arra, hogy nehezen tudná az Európai Bizottság szolgálatai által elvégzett 
kodifikációs munkát pontosan ellenőrizni – egyetért a javasolt szöveggel. 

 
− Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 
   Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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6. HALÁSZAT 
 
• Halászat/legkülső régiók többletköltségeinek ellentételezése 
– Főelőadó: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Egyéb tevékenységek/ES) 
 
– Hivatkozások: COM(2006) 740 final – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 
 
– Kapcsolattartó: Yvette Azzopardi 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 


