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Az ülésen részt vett François Biltgen, Luxemburg munka- és foglalkoztatásügyi minisztere, aki 
ismertette a luxemburgi elnökség programját, valamint José Manuel Barroso, az Európai Bizottság 
elnöke, aki pedig bizottsága programját ismertette. 

 
1. FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS 
 
• Foglalkoztatáspolitika: Az EGSZB szerepe a bovítés után és a lisszaboni 

folyamat szempontjából 
− Eloadó: Wolfgang GREIF (Munkavállalók – AT) 
 
− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 135/2005 
 
− Lényeges pontok: 
 

A lisszaboni stratégia azonban nemcsak a „nagyobb foglalkoztatottság” kilátását teremtette meg, 
hanem abban is újat hozott, hogy a teljesíto- és versenyképességet mindenekelott az innováció 
támogatásán és a munka jobb minoségén keresztül kell elérni: a humán tokébe, a kutatásba, 
technológiába és innovációba való befektetések ezáltal ugyanazt az elsobbséget kapták meg, mint a 
munkaeropiac- és szerkezetpolitikai orientációk.  
 
Némi kezdeti siker ellenére Európa még távol van ambiciózus céljaitól.  
 
A lisszaboni stratégiát évi átlagban 3%-os valós GDP-növekedést feltételezve fogadták el.  A várt 
fellendülés helyett azonban a gazdasági helyzet 2000 óta gyorsan romlott. 
 
Az utóbbi három évben a növekedés gyengüléséért mindenekelott makrogazdasági, és nem annyira 
strukturális okok voltak felelosek.  Ezért az EGSZB már többször is nyomatékosan rámutatott arra, 
hogy az európai gazdaságpolitikának fo vonalaiban tekintetbe kell vennie ezeket a tényeket az 
ajánlásokban. 
 
Annak a célnak a megorzése érdekében, hogy mennél több és jobb munkát teremtsünk, a jelenlegi 
helyzetben mindenekelott az a fontos, hogy felpörgessük a gazdaságot, és értelmes szerkezeti 
reformelképzeléseket támogassunk.  Csak így lehet a reformok hatását és elfogadottságát növelni. A 
makropolitikának és a szerkezeti reformoknak kiegészíteniük, nem pedig helyettesíteniük kell 
egymást. 
 
Fokozottabban figyelembe kell venni az Európai Bizottságnak a stabilitási és növekedési egyezmény 
fokozottabb növekedésorientáltságára irányuló reformjavaslatait, valamint a (foleg kutatásra, 
fejlesztésre és oktatásra fordított) stratégiai beruházások deficitszámításból való kivételét is. 
 
A keresletben szerepet játszó tényezok érezheto élénkülésének kell bekövetkeznie, és ésszeruen kell 
megtervezni a strukturális reformokat. 
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Kiemelten kell kezelni a foglalkoztathatóságnak, a szakképzettségi hiányosságok felszámolásának, 
valamint a hátrányokkal küzdo csoportok munkaero-piaci integrációjának támogatását a 
bérvisszatartásnak, az ipari szabványok megszüntetésének, a nem jellemzo foglalkoztatási viszonyok 
kifejlesztésének és a szociális ellátások csökkentésének igényével szemben. 
 
Az EGSZB kész arra, hogy az európai foglalkoztatáspolitika keretében felkínálja szakértelmét, és 
hozzájáruljon a lisszaboni stratégiának Európa polgáraival való szükséges megismertetéséhez. 

 
− Kapcsolattartó:  Alan Hick 

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

• Integrált cselekvési program az oktatás és az élethosszig tartó tanulás terén 
− Eloadó: Christoforos KORYFIDIS (Munkavállalók – EL) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 474 végleges – 2004/0153 COD – CESE 139/2005 
 
− Lényeges pontok: 
 

Az Európai Bizottság javaslatának kreatív módon történo megközelítése minden bizonnyal nehéz 
vállalkozás.  Feltételezi ugyanis az oktatásra irányuló európai politika kialakításával kapcsolatos és 
vele szorosan összefüggo célok, források és problémák általános és részletekbe meno ismeretét.  E 
megközelítés megkívánja továbbá, hogy képesek legyünk integrált módon egymáshoz illeszteni a 
képzési célokat és azokat a nagyobb célokat, melyeket az Unió a huszonegyedik századra kituzött 
maga elé, illetve konkrétabban arra az évtizedre, amelyben élünk.  Végül e megközelítés megköveteli, 
hogy világosan lássuk, milyen választási lehetoségeink vannak ma a jövot illetoen. 
 
Az EGSZB világosan foglal állást, ami az Unió jelenlegi nagyobb céljainak fontossági sorrendbe 
rendezését illeti, illetve jól alátámasztott nézete van arról, milyen módon kellene e célok révén az 
élethosszig tartó képzést és oktatást kialakítani. A holland elnökség kérésére nemrég dolgozta ki 
ezeket a megközelítéseket egy, a „Képzés és versenyképesség” témájáról szóló feltáró véleményben.  
Ebben az összefüggésben kifejezetten az Európai Bizottság javaslatát érinto lépéseit nagyrészt a most 
említett látásmódja és állásfoglalása határozza meg. 
 
Hozzáállását többek között az is befolyásolja majd, mennyire ismeri az eddig elért eredményeket a 
közösségi politikák megvalósítása során a kultúra, a szakmai képzés, az ifjúság és a sport, valamint 
az ezekhez kapcsolódó programok terén. 
 
A legkülönbözobb fenntartások ellenére ezekbol a tapasztalatokból – általánosságban és globális 
szempontból – pozitív kép rajzolódik ki.  A szóban forgó programokat ugyanis a következok 
jellemzik: 
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• jó minoségu és igen hatékony eszközök az Unió szervei közötti kommunikáció elosegítésére, 
különösen pedig az Európai Bizottság számára az uniós polgárokkal való kommunikációja során, 

 
• megfelelo talajt képeznek ahhoz, hogy az Unión belül a gyakorlatban is megvalósítható legyen a 

személyek mobilitása, de a gondolatok és a helyes gyakorlatok terjedése is, 
 
• az akciók számára olyan területet kínálnak, amely most, de ugyanígy a jövoben is, magas 

európai hozzáadott értéket képvisel.  
 
Kiemelendo, hogy az Európai Unió mindmáig kifejlesztett oktatási programjai azok közé a csekély 
számú közösségi tevékenységek közé tartoztak, melyek közvetlenül irányultak az európai polgárokra. 
Kívánatos lenne, ha ez az irányvonal folytatódna az új programban is. A követendo cél az, hogy – 
erre lehetoséget adva számukra – mind személyes, mind szakmai téren, e programok 
kibontakozhassanak, éspedig oly módon, hogy ezáltal kibovíthetoek és kiaknázhatóak lehessenek a 
bennük rejlo lehetoségek.  Az Unió, illetve a polgárokkal való kapcsolata távlatából tekintve olyan 
integrált programot lenne érdemes kidolgozni, amely a különbözo korosztályokhoz, az 
egyedülállókhoz, az aktív dolgozókhoz, a kis-és középvállalatokhoz, valamint a szociális 
partnerekhez szól.  

 
– Kapcsolattartó: Stefania Barbesta 

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLOSÉG 
 
• Peking, 10 évvel késobb: a férfiak és nok egyenloségének terén Európában 

és a fejlodo országokban elért eredmények értékelése 
− Eloadó: Susanna FLORIO (Munkavállalók – IT) 
 
− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 128/2005 

 
− Lényeges pontok: 
 

Az ENSZ elkötelezettsége meghatározó szerepet játszott abban, hogy sikerült a nok és férfiak 
jogegyenlosége kérdésének nemzetközi dimenziót adni.  A Nok Helyzete ENSZ Bizottság 2005. 
február 28. és március 11. között rendezendo, 49. ülésének témája az ENSZ 4. Nokrol szóló 
Világkonferenciáján (Peking, 1995) jóváhagyott Pekingi Cselekvési Program és Nyilatkozat 
megvalósításának értékelése lesz.  Tekintettel arra a tapasztalatra, amelyet az EGSZB a nemek 
közötti egyenloség témakörének folyamatos figyelemmel kísérése során felhalmozott, hasznos lenne, 
hogy egy képviseloje tagja legyen az Európai Unió Bizottsága küldöttségének, mely részt vesz majd 
a Nok Helyzete ENSZ-bizottság 49. ülésén. 
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Noha az ENSZ rendszere fontos jogalkotási keretet teremtett a nemek egyenloségének 
megvalósítására, néha a koherencia hiányát tapasztalni a papíron megfogalmazott szándékok és az 
elveknek a különbözo tagállamok, illetve az általuk folyatott kereskedelmi és fejlesztési politika 
szintjén történo megvalósítása között.  

 
Az Európai Unión belül az Amszterdami Szerzodés utólag kodifikálta a nemek közötti egyenloség 
elvét. Ez a szerzodés „kettos megközelítést” alkalmaz, mely egyrészrol eloírja a nemek közötti 
egyenloség dimenziójának minden közösségi politikába való beépítését, másrészrol konkrét 
intézkedéseket irányoz elo a nok helyzetét javítandó.  Ezzel együtt továbbra is szórványosan 
fordulnak csak elo olyan intézkedések, amelyek a nok munkaminoségének és karrierlehetoségeinek 
javítását, vállalkozási kedvük növelését, a nemek fizetései közötti eltérések csökkentését vagy a nok 
új technológiai ágazatokban való számarányának növelését céloznák.  Ami a szakmai és magánélet 
összeegyeztetését illeti, több intézkedés is irányult a gyerekek óvodai, illetve bölcsodei 
elhelyezésének javítására, de nagyon kevés történt az idosek és az önálló életre képtelen családtagok 
elhelyezési lehetoségei tekintetében.   
 
A fejlesztési és kereskedelmi politikák vonatkozásában folytatni kell általában a társadalom és 
különösen a nok részvételének erosítését a noi érdekcsoportok teljes köru bevonása révén a 
fejlesztési politikák meghatározásába és a különbözo országok nemzeti stratégiai dokumentumainak 
kidolgozásába, valamint – mindenekelott – a kifejezetten a nokre fordított specifikus segélyek 
növelésével úgy, hogy ez számukra nagyobb gazdasági és szociális súlyt biztosítson. A kereskedelmi 
egyezmények és a fejlesztési politikák hatásait ellenorizni kell – mikrogazdasági szinten is – konkrét 
hatáselemzések végrehajtásával a lakosság legkedvezotlenebb helyzetu csoportjai vonatkozásában és 
a nemek közötti különbségek figyelembevételével.  
 
Sajnos, noha sikerült megerosíteni a nok érdekeit szolgáló közösségi politikákat, további 
intézkedésekre van szükség, és a tagállamoknak, melyek a dönto felelosséget viselik e politikák 
alkalmazásáért, mindent meg kell tenniük a célok tényleges elérése érdekében.   

 
− Kapcsolattartó: Maarit Laurila 

   (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
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3. BELSO PIAC – SZOLGÁLTATÁSOK 
 
• Szolgáltatások a belso piacon 
− Eloadó: Arno METZLER (Egyéb tevékenységek – DE) 
− Társeloadó: Ernst Erik EHNMARK (Munkavállalók – SE) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB üdvözli a javasolt irányelvtervezet által kituzött célokat: a belso piac megvalósítását és 
egy újabb lépés megtételét a lisszaboni stratégia végrehajtása felé. Az EGSZB egyébként úgy ítéli 
meg, hogy az irányelvtervezetnek tartalmaznia kellene az itt javasolt módosításokat és 
pontosításokat, hogy valóban elérheto legyen ez a cél.  
 
Bizonyos szolgáltatási tevékenységek harmonizálása kétlépcsos átmeneti szakaszban: Az EGSZB 
elhamarkodottnak tartja a székhely szerinti tagország elvének alkalmazását a határokon átnyúló 
szolgáltatások terén.  Az EGSZB általánosságban az elvnek a különbözo ágazatokban való 
megvalósíthatóságának vizsgálatát ajánlja. 
 
A szociális dimenzió problematikája: Az irányelvjavaslat nem vezethet a fennálló szociális, bér- és 
munkabiztonsági normák csökkentéséhez, foként a munkavállalók kiküldetésérol szóló irányelv 
esetében. 
 
Alkalmazási terület és kollíziós szabályok: A székhely szerinti tagország elvének a határokon 
átnyúló szolgáltatási tevékenységek esetében alkalmazott hatókörét, eltéréseit és kollíziós szabályait 
még pontosabban kell kidolgozni és egymástól élesebben elhatárolni. A szolgáltatásokról szóló 
irányelv hatályának nem szabad kiterjednie semelyik általános érdeku szolgáltatásra sem, mindaddig, 
amíg létre nem jön egy közösségi keretszabályozás. 
 
A határokon átnyúló tevékenységek központi nyilvántartása: az EGSZB megítélése szerint meg kell 
vizsgálni, hogy hatékony és hasznos lenne-e bizonyos szolgáltatási tevékenységeknek – például a 
szabad foglalkozásoknak – az irányelvtervezetben eloírt ellenorzése szempontjából a 
követelményeket és az ellenorzés során tapasztalt jogsértéseket tartalmazó központi, uniós szintu 
nyilvántartás létrehozása. 
 
Az empirikus nyilvántartás javítása. 
 
Minoségbiztosítás és az árak átláthatósága: a fogyasztók védelmét biztosítani kell.  

− Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 - e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Fehér Könyv/Általános érdeku szolgáltatások 
− Eloadó: Raymond HENCKS (Munkavállalók – LU) 
− Társeloadó: Bernardo HERNÁNDEZ-BATALLER (Egyéb tevékenységek – ES) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 374 végleges - CESE 121/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az általános érdeku szolgáltatásoknak nem csupán a versenyképesség szempontjából van központi 
szerepük, hanem kulcsfontosságúak a szociális és környezetvédelmi területen is. Kiegészítik a 
lisszaboni stratégia hármas célkituzését (gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontok), 
amelynek – legfontosabb ütokártyaként – nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Európából a világ 
legdinamikusabban versenyképes, tudásalapú társadalma váljon. 
 
Az EGSZB üdvözli a fehér könyv megjelentetését. Különösképpen értékeli azt a tényt, hogy a fehér 
könyv pontos határidoket tartalmaz azokról a javaslatokról és intézkedésekrol, amelyeket az Európai 
Bizottság szándékozik meghozni a szövegben említett vezérelvek és iránymutatások alkalmazása 
érdekében az elkövetkezendo években. 
 
Tudomásul veszi az Európai Bizottság által az általános érdeku szolgáltatások megerosítésére ajánlott 
vezérelveket és új iránymutatásokat. Ugyanakkor sajnálja, hogy az utóbbi években annyiszor 
ismételt kéréseit – nevezetesen az általános érdeku szolgáltatások létét garantáló irányelv vagy 
kerettörvény, a tagállamok fogalom-meghatározási és szervezési szabadsága, a muködtetési mód 
szabad megválasztása, hosszú távú finanszírozásuk, teljesítményértékelés, fogyasztóvédelem stb. – 
még nem vették figyelembe, bár az Európai Bizottság jelentést tervez ez ügyben 2005 végéig. 
 
A polgárok elérheto, megfizetheto és hatékony általános érdeku szolgáltatásokhoz való jogát meg kell 
orizni és erosíteni a Szerzodés alapelveiben elismert szolidaritás és a gazdasági és társadalmi kohézió 
nevében.  
 
Ezért szükséges kidolgozni egy egyetemes elvi joganyagot a sokféle szolgáltatásra vonatkozóan – 
amelyek nyújtásának módozatai tagállamonként változóak –, a szubszidiaritás elvének teljes 
tiszteletben tartása mellett. 

 
− Kapcsolattartó: Raffaele Del Fiore 

   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Vasúti csomag 
− Eloadó: Eduardo Manuel CHAGAS (Munkavállalók – PT) 

 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
 COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 

 COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
  COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy véli, hogy a nemzetközi utasszállítás 
deregulációjával kapcsolatos bármiféle döntést csak a jelen intézkedés vasúti utasforgalomra 
gyakorolt globális hatásainak világos ismeretében, valamint az elso és második vasúti csomag 
keretében elhatározott intézkedések hatásaira alapozva szabad meghozni.  
 
Ezért úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak a dereguláció javaslata elott el kellett volna végeznie az 
abból adódó elonyök és hátrányok elozetes, részletes elemzését. Az elemzésnek az alábbi területekre 
kellett volna kiterjednie: regionális és közszolgáltatási vasúti szállítás, a felhasználóknak nyújtott 
szolgáltatás minosége, valamint a foglalkoztatottság és a munkakörülmények, különösen az új közép- 
és kelet-európai tagállamok vasúti társaságai esetében. 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság máskülönben pedig felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
nyújtsa be jelentését a vasúti szállítmányozás piacának megnyitásáról,  amint azt a (2004/51/EK 
irányelv által módosított) 91/440/EGK irányelv eloírja. 
 
Ami a vasúti személyzet és a mozdonyvezetok engedélyeivel kapcsolatos irányelvjavaslatot illeti, az 
EGSZB sajnálatát fejezi ki, hogy ez a szociális intézkedés a vasúti teherforgalmi ágazat 
liberalizációja érdekében hozott uniós jogszabályi rendelkezések sorában az utolsó láncszemként 
szerepel. Mivel túl hosszú ido telik el a vasúti teherforgalmi piac teljes megnyitása és az engedélyek 
bevezetésére kiszabott határido között, ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy mindent tegyen 
meg ennek az idoszaknak a csökkentése érdekében.  
 
Az EGSZB ezenkívül üdvözli az európai szociális partnerek megállapodását a nemzetközi szolgálatot 
teljesíto vasúti személyzet munkakörülményeinek bizonyos vonatkozásairól, és felkéri az Európai 
Bizottságot, hogy nyújtsa be a megállapodást a Tanácsnak határozathozatal céljából.  
 
A vasútvonalakon utazók jogait és kötelességeit illetoen az EGSZB úgy véli, hogy a vasúti ágazatra 
vonatkozó rendelkezések nem lehetnek szigorúbbak a légi közlekedést szabályozóknál, és tovább 
javítandónak tekinti a rendelet közvetett károkra vonatkozó felelosséget érinto egyes rendelkezéseit, 
a felelosség felso határának meghatározását és a járattörlés esetén történo mentességeket.   
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Végül pedig: az EGSZB helyesli a vasúti teherszállítás minoségének javítására tett intézkedések 
elfogadását, kiemelve a következoket: 
 
- a pozitív ösztönzoket kellene elonyben részesíteni a szigorú kártérítési rendelkezésekkel 

szemben, amelyek oda vezetnének, hogy a visszatérítés rendszere szerteágazóvá és bonyolulttá 
válna, illetve 

- ezek az intézkedések nem lehetnek diszkriminatívak más szállítási módokkal szemben. 
 
Az EGSZB végezetül arra kéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg mindezen intézkedések 
hatását az új tagállamok vállalkozásaira és infrastruktúra-muködtetoire. 

 
− Kapcsolattartó: Luís Lobo 
     (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• A Galileo kiépítése és üzemeltetése 
− Eloadó: Virgilio RANOCCHIARI (Munkaadók – IT) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 477 végleges – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
 
− Kapcsolattartó: Raffaele Del Fiore 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4.  VERSENYPOLITIKA ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM 
 

• XXXIII. jelentés a versenypolitikáról 
− Eloadó: Franco CHIRIACO (Munkavállalók – IT) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 658 végleges - CESE 118/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB emlékeztet rá, hogy fontos az ipar versenyképességének erosítése, valamint a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció valamennyi ágazatban történo ösztönzése. 
 
Az EGSZB jobban muködo kapcsolatot tart kívánatosnak a verseny- és a fogyasztóvédelmi politika 
között. 
 
Az állami támogatások ellenorzésével kapcsolatos eljárások racionalizálását és egyszerusítését célzó 
reformfolyamat jelentos haladást ért el, követvén az Európai Tanács stockholmi ülésének 
iránymutatásait, amelyek az állami támogatások általános szintjének csökkentését és e támogatások 
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közösségi érdeku horizontális célok – többek között a kohéziós célok – felé történo átirányítását 
szorgalmazták.  
 
Az EGSZB felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy fogadjanak el világos jogszabályt az 
általános érdeku szolgáltatásokról.  
 
Az az elv, mely szerint a versenyszabályokat a szabadfoglalkozású szolgáltatóknak is be kell 
tartaniuk, már általánosan elfogadottá vált. 
 
Az EGSZB felkéri az Európai Bizottságot, hogy – amint erre kötelezettséget vállalt – 2005-ben 
tegyen közzé új jelentést a „korlátozó és indokolatlan szabályok felszámolásában elért haladásról”. 
 
A távközlés, az informatika, a rádió, televízió, az írott sajtó és a könyvkiadás közti fokozatos 
konvergencia folyamata megnehezíti a különbözo piaci struktúrák beazonosítását. E folyamat meg 
nem értése azzal a veszéllyel jár, hogy csökken a versenyszabályok hatékonysága és gyengül a 
pluralizmus elve. 
 

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

• Fogyasztóvédelmi politika a bovítés után 
− Eloadó: Jorge PEGADO LIZ (Egyéb tevékenységek – PT) 
 
− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 141/2005 
 
− Lényeges pontok: 
 

Most, hogy az EU-hoz tíz olyan új tagállam csatlakozott, melyek többségében a fogyasztóvédelem 
még egy aránylag új kérdés, az Uniónak újra kell gondolnia – a több mint 500 millió fogyasztót 
számláló piac új realitásaihoz való alkalmazkodás igényével – egész fogyasztóvédelmi politikáját. 
 
Az EGSZB véleményében kifejti, mik a fogyasztói politika terén a sürgeto prioritások. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy – fokozatosan és nem tévesztve szem elol a szóban forgó érdekek közötti 
egyensúly követelményét – folytatni kell a jelenleg is folyó jogalkotási munkát, illetve új jogalkotási 
kezdeményezéseket kell tenni a véleményben említett területeken. 
 
Az EGSZB egyébként úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a már létezo közösségi joganyagot, és 
összhangba kell hozni egymással a különbözo elemeket, oly módon, hogy megfeleljenek a kibovült 
új egységes piac igényeinek, különös tekintettel a véleményben felsorolt területekre. 
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Az EGSZB megismétli egy olyan európai kutatóintézet létrehozására irányuló javaslatát, amely a 
fogyasztói kérdéseket vizsgálná, és feladata lenne a fogyasztói politikát kiszolgáló ismeretanyag 
felhalmozása. 
 
Az EGSZB azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a fogyasztói politika új irányainak 
meghatározásakor ne feledkezzék meg a véleményben foglalt javaslatokról és gondolatokról, és 
rendszeres idoközönként adjon ki jelentéseket az európai fogyasztás és fogyasztók helyzetérol.  

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

• Audiovizuális szolgáltatások – a kiskorúak és az emberi méltóság védelme 
− Eloadó: Jorge PEGADO LIZ (Egyéb tevékenységek – PT) 
 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
 
− Kapcsolattartó: Raffaele Del Fiore 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. EGYSÉGES PIAC – A KÖZÖSSÉGI JOGANYAG HARMONIZÁLÁSA 
 

• Az együttszabályozás és az önszabályozás jelenlegi helyzete az egységes 
piacon 

− Eloadó: Bruno VEVER (Munkaadók – FR) 
 
− Hivatkozási alap: Tájékoztató jelentés – CESE 1182/2004 fin 
 
− Lényeges pontok: 
 

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság megegyeztek abban, hogy 
felderítik és keretbe foglalják az együttszabályozás és önszabályozás megközelítéseit, amelyek 
hasznosan egészíthetik ki a jogszabályokat. A 2003. december 16-án elfogadott intézményközi 
egyezmény1 ezt a kiegészíto jelleget strukturális és ellenorzési rendelkezések révén szeretné 
megvalósítani.  
 
 
 
Lehetoségek és korlátok 
 

                                                 
1  HL C 321, 2003.12.31. 
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Az együttszabályozás és az önszabályozás több elonyös lehetoséggel kecsegtet: egyszerusítheti az 
egységes piac szabályozási rendszerét, szabaddá teheti a jogalkotási utakat, hozzájárulhat a 
változásokhoz való igazodás felgyorsításához, kölcsönös felelosséget alakíthat ki a gazdasági és a 
civil társadalmi élet szereploi között és ezáltal megerosítheti Európa építésének alapjait. 
 
Azonban ennek korlátai is vannak, ezek pedig elsosorban a szabályok, illetve ezek be nem tartása 
esetén az esetleges szankciók alkalmazási feltételei tekintetében érezhetoek. Már kérdések is 
felmerülhetnek és ellenorzést tehetnek szükségessé: ilyen a meglévo szabályozással való 
összeegyeztethetoség vagy a versenyre gyakorolt hatás kérdése. 
 
Az együttszabályozás és az önszabályozás jelenlegi helyzete az egységes piacon még kevéssé ismert. 
Az EGSZB tájékoztató jelentése és az Egységes Piac Megfigyeloközpontja által nemrégiben 
szervezett meghallgatások célja alapvetoen az, hogy jobban megismerjék és megismertessék az 
együttszabályozás és az önszabályozás jelenlegi helyzetét, valamint hogy elosegítsék a legjobb 
gyakorlatok elterjesztését. 

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

• Egyenlegek elszámolása és kiegyenlítése 
− Eloadó: Umberto BURANI (Munkaadók – IT) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az Európai Unióban jelenleg folyó gazdasági projektek közül az egyik legfontosabb és 
legambiciózusabb az integrált és hatékony európai tokepiac kiépítése. 
 
Az EU-ban a tisztán belföldi egyenleg-elszámolási és -kiegyenlítési tevékenységek viszonylag 
költséghatékonyak és biztonságosak, azonban a határokon átnyúló tranzakciók már bonyolultak és 
szétaprózottak, aminek eredményeképp sokkal magasabbak a költségek és a kockázatok és kisebb a 
hatékonyság. 
 
Az EGSZB nagy érdeklodéssel tanulmányozta az Európai Bizottság dokumentumát, amelyet foként 
az általa képviselt szociális partnerek szemszögébol vizsgált: egyetért annak megközelítésével és fo 
irányvonalaival.   
 
Úgy véli azonban, hogy a jelenleg érvényben lévo szabályok mindmáig hozzásegítették a piacot a 
válsághelyzeteken való túllépéshez, és a hatóságok még a legkényesebb helyzeteket is képesek 
voltak megoldani..  
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Az EGSZB úgy véli, hogy a döntések nem születhetnek autonóm módon kizárólag a versenyért 
felelos hatóságok tollából: az ellenorzo hatóságok kötelezo ereju véleményét már mostantól 
alkalmazni kellene még akkor is, ha ez nem mindenhol és nem mindig van így. A versenyszabályok 
betartása mellett a piacok megnyitására vonatkozó akarat nem vezethet ezen piacok biztonságának 
elhanyagolásához – ezt az aspektust egyedül az illetékes hatóságok képesek felbecsülni.  

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

• Fizetési meghagyás 
− Eloadó: Jorge PEGADO LIZ (Egyéb tevékenységek – PT) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB örömmel fogadja a rendelettervezetet, amely a Zöld könyvre vonatkozó észrevételeinek 
nagy részét is magában foglalja. 
 
Az EGSZB arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg, hogyan lehetne kiterjeszteni a 
rendelettervezet hatályát az Európai Gazdasági Térségre. 
 
Az Európai Bizottság szerint lehetséges, hogy az európai fizetési meghagyási eljárás megférjen más, 
a tagállamok belso törvényeiben meglévo, azonos célt szolgáló eljárásokkal. Az EGSZB ugyanakkor 
úgy véli, hogy csak egyetlen fizetési meghagyási eljárásra van szükség, mégpedig a szóban forgó 
javaslat által meghatározott és szabályozott eljárásra.  
 
Az EGSZB véleménye emellett részletesen elemzi a rendeletjavaslat cikkeit. 

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

• Állandó természeti és strukturális hátrányoktól sújtott régiók 
− Eloadó: Paulo BARROS VALE (Munkaadók – PT) 
 
− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 140/2005 
 
− Lényeges pontok: 
 

A közlekedéssel, a távközléssel, az infrastruktúrával, a közszolgáltatások hozzáférhetoségével, a 
környezettel, a foglalkoztatással és a – foként az idegenforgalomban rejlo – lehetoségekkel 
kapcsolatos kérdéseket figyelembe véve az EGSZB amellett érvel, hogy az állandó hátrányokkal 
sújtott régiókra irányuló hatékony politikának az állandóság, a pozitív megkülönböztetés és az 
arányosság hármas elvét kell követnie, és szociális, gazdasági és környezetvédelmi célok sorozatát 
kell kituznie maga elé. 
 
A politikának tehát olyan intézkedésekbol kell állnia, amelyek célja az ilyen régiók sebezhetoségének 
minimumra csökkentése, valamint a valódi esélyegyenloség megteremtése köztük és az Unió többi 
része között. Minthogy ez a politika természetes korlátokat igyekszik enyhíteni, természetes, hogy 
ezen korlátok súlyosságát figyelembe véve kell azt kialakítani. Ugyanezen oknál fogva inkább 
kiegészítenie, mint helyettesítenie  kellene a gazdasági és szociális kohéziós politika részeként 
hagyományosan bevezetett intézkedéseket. 

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

7.  KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

• A Natura 2000 finanszírozása 
− Eloadó: Lutz RIBBE (Egyéb tevékenységek – DE) 

 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB felhívja a figyelmet, hogy az EU különbözo  természeti és kultúrtájai kiemelkedo és 
önmagában megorzésre érdemes természeti örökséget alkotnak.  A természetvédelem azonban nem 
csak öncél, hanem a természet egyben az élet és a gazdaság nélkülözhetetlen alapja is.   
 
A kiválasztott finanszírozási opcióra, vagyis a meglévo támogatási eszközök továbbfejlesztésére és 
megfelelo felhasználására adott indoklás elfogadható az EGSZB számára.  A meglévo pénzalapok a 
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természetvédelemnek jobban megfelelo kialakításával és felhasználásával a tagállamok illetékes 
hivatalai rugalmas cselekvési lehetoségeket kapnak kézhez. Ebben az összefüggésben azonban még 
további erofeszítésekre van szükség azt biztosítandó, hogy a jövoben ne történhessen meg a 
természetvédelem szempontjából káros szándékok uniós forrásokból történo társfinanszírozása, 
hogy ezt követoen megint csak uniós pénzekbol kelljen az ezekbol eredo természeti és környezeti 
károkat helyrehozni.   

 
A NATURA–2000-területek finanszírozásáról szóló vitát beárnyékolja majd az EU teljes 
költségvetése és a pénzeszközök elosztása körül várható, a régiók és a különbözo politikai felelosségi 
területek közötti kötélhúzás. A természet védelmét nem szabad más feladatoknak alárendelni, ha a 
tagállamok finanszírozzák. A természetvédelem Európában össztársadalmi feladat, politikai 
kötelesség, melyhez elengedhetetlen a megfelelo pénzforrásokat hozzárendelni.   
 
A NATURA–2000 elkerülhetetlen feladatköreihez (pl. a földtulajdonosoknak, ill. -bérloknek szánt 
kompenzációs kifizetésekhez és ösztönzokhöz) egyértelmuen hozzá kell rendelni a megfelelo 
pénzeszközöket. Ellenkezo esetben az EGSZB nem tudja támogatni azt az elvet, hogy a NATURA–
2000 finanszírozása a meglévo alapokból történjen, és kénytelen lenne – a NATURA–2000 program 
korábbi szakaszaiban részt vett számos érintetthez hasonlóan – maga is a saját támogatási cím 
mellett érvelni.  

 
− Kapcsolattartó: Johannes Kind 
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Rendkívüli piactámogatási intézkedések 
− Eloadó: Leif NIELSEN (Egyéb tevékenységek – DK) 

 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
− Kapcsolattartó: Annika Korzinek  

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

• Vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabály (REACH) 
− Eloadó: David SEARS (Munkaadók – UK) 
− Társeloadó: Julius HOSMAN (Küldöttség – NL) 
 
− Hivatkozási alapok: Tájékoztató jelentés – COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – CESE 

242/2004 fin rev. 
 
 
  

− Lényeges pontok: 
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A tájékoztató jelentés a vegyipar számára szállító és egyben vele versenyzo ágazatok 
versenyképességére és ipari átalakulására gyakorolt hatásokat vizsgálja.  
 
Általánosságban szólva: a REACH-javaslat egyik jelentos gyenge pontja a világos fogalmazás hiánya 
és a meghatározások elégtelensége. A javaslat erosen épít az „anyagok” és „készítmények” 1960-as 
évek közepén kialakított definícióira, a „vegyszer” kifejezés pedig – noha a dokumentum egész 
terjedelmében sokat használják – egyáltalán nincs definiálva.  
 
A javaslat szerkezete és rendezettsége túlontúl bonyolult, a definíció és hatókör problémáit pedig az 
tetézi, hogy a javaslat, – bár a vegyipar folyamatain és termékein alapul – nem képviseli a 
bevezetésében érintett ágazatok fizikai realitásait és jelenlegi és tervezett gyakorlatát.  
 
A javaslat hatását leginkább a KKV-k fogják érezni, amint azt a jelentés részletesen taglalja is. A 
jogszabály bevezetése alkalmazottaik és a fogyasztók számára minimális várható elonnyel és minden 
érdekelt részére aránytalan költséggel jár, ez azt eredményezi majd, hogy az európai KKV-k 
jelentosen veszítenek versenyképességbeli elonyükbol az Unión kívüli versenytársaikkal szemben. 
 
A javaslat azt állítja, hogy szem elott tartja a dolgozók, a fogyasztók és a környezet védelmének 
biztosítását. A hulladékkezelés és -kibocsátás környezeti hatásai, amelyeket jól lefednek az általános 
és ágazati uniós jogszabályok, nem szerepelnek a javaslatban és ezért nem számíthatók az elérni 
kívánt elonyök közé. 

 
Általánosságban, minden ágazatot érintoen, figyelni kell arra, hogy a REACH javaslat folyamatban 
lévo megfontolása ne vezessen elfogadhatatlan lendületvesztéshez a valóban fontos anyagok 
vizsgálatában.  A fennálló jogszabályok betartatása legalább annyira fontos, mint új 
kezdeményezések indítása, amelyek ugyanezen eroforrásokért versenyeznek. 

 
Alapvetoen fontosnak tunik, hogy a most szükségesnek tartott hatásvizsgálatok egyrészt felismerjék 
a vizsgált gazdasági ágazatok realitásait, másrészt pedig áttekintheto és elfogadható módon kövessék 
a megfelelo módszereket, amelyeket egyes szervezetek – mint például az OECD – eloírtak. 
 
Ha meg lehet állapodni a REACH céljaiban és hatókörében és a mind a költségek, mind az elonyök 
megbecslésében használandó módszerekben, akkor bízhatunk abban, hogy a legjobb megközelítést 
alkalmazták az összes érintett legnagyobb hasznára. Jelenleg nem ez a helyzet.  Legjobb esetben a 
közvetlen és közvetett költségeket másutt elérheto, de gyengén meghatározott elonyökkel vetik 
össze.  

 
− Kapcsolattartó: Jakob Andersen 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Árvízkockázatok 
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− Eloadó: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Munkavállalók – ES) 
 

− Hivatkozási alap: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 
 
− Kapcsolattartó: Annika Korzinek  
    (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Geotermikus energia 

− Eloadó: Gerd WOLF (Egyéb tevékenységek – DE) 
 
− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 122/2005 
 
− Kapcsolattartó: Siegfried Jantscher 

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

• INSPIRE 
− Eloadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 

 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
− Kapcsolattartó: Johannes Kind 
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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8.  KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 
 
• A KAP finanszírozása 
− Eloadó: Adalbert KIENLE (Munkaadók – DE) 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB méltányolja, hogy az Európai Bizottság javaslata számos valóban eredeti megközelítést 
tartalmaz, melyek a költségvetési muveletek jobb és egyszerubb lebonyolítását szolgálják. Az 
EGSZB véleménye szerint e cél elérésének helyes módja, hogy két alapot hoznak létre, s köztük a 
feladatokat világosan megosztják.  Az EGSZB véleménye szerint azonban:  
 
• az egyszerusítésnek feltétlenül minden szinten érzékelhetonek kellene lennie: hasznát kell, hogy 

vegye mind az EU, mind a tagállamok és a végso kedvezményezettek;   
• sürgosen szükséges a végso kedvezményezetteknél a gyors és lehetoleg nem túl bonyolult 

támogatás elérése; 
• az egyszerusítést – mint célt – az Európai Bizottság ugyan kielégíto módon elérte, nem így 

azonban a tagállamok.  
 

Az EGSZB sajnálatát fejezi ki, hogy a kifizeto ügynökségeknek az eltéro fizetési módok és 
költségvetési kötelezettségvállalás miatt továbbra is két pénzügyi irányítási rendszert kell vezetniük. 
Ezért az EGSZB úgy véli, hogy feltétlenül figyelni kell arra, hogy ez a két rendszer „áramvonalas” 
legyen.  Ennyiben tehát további kiigazításokra van szükség, különösen a vidékfejlesztés 
támogatásáról szóló rendelet esetében. 
 
Az EGSZB alapjában véve üdvözli, hogy a pénzeszközök visszaszerzésének szabályozása révén a 
kifizetett támogatási pénzeszközökért a felelosség nem kizárólag az EU-t, hanem a tagállamokat is 
terheli. Több tagországnak a megnövekedett felelosséggel kapcsolatos kritikájának ismeretében az 
EGSZB nagyon pontosan figyel majd arra, nehogy ezek a tagállamok elveszítsék érdeklodésüket a 
programok iránt – a potenciális végkedvezményezettek terhére.   
 
Az EGSZB aggályosnak tartja, hogy a technikai segítség kiterjesztésével az alapok tulajdonképpeni 
céljára – a mezogazdaságra és a vidékfejlesztésre – szolgáló pénzeszközöket vonnak el. Az EGSZB 
szerint az effajta közvetett támogatásnak nem szabadna uralkodóvá válnia, csak akkor kellene 
engedélyezni azokat, ha feltétlenül szükségesek. Az EGSZB ennek során különösen azt bírálja, ha a 
Közösség támogatja egy tagállam irányítási és ellenorzési struktúráinak fel- vagy kiépítését, ugyanis 
ez kétségtelenül a tagállamok kötelessége. Az ilyen jellegu támogatások szigorú ellenorzése 
érdekében az EGSZB úgy érzi, hogy ebben az esetben az Európai Bizottságnak jelentést kellene 
kiadnia. 

 
− Kapcsolattartó: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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9. KÜLKERESKEDELEM 
 

• Javaslat egy általános preferenciális rendszer (GSP) alkalmazásáról szóló 
tanácsi rendeletre 

− Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók – IT) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS –  CESE 132/2005 
 
− Lényeges pontok: 
 

2004. október 20-án az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot, amelyben részletezte az EU 
kereskedelmi preferenciális rendszerét (Általános Preferenciarendszer – GSP) a 2006–2008 közötti 
idoszakra vonatkozóan. Ez a javaslat az Európai Bizottság által 2004 júliusában kiadott 
iránymutatásokra épül. Az Európai Bizottság javaslata szerint a jelenlegi rendszert számos területen 
kell javítani. Egyszerusíteni kell (öt külön egyezmény helyett csak három legyen), ki kell terjeszteni a 
termékekre vonatkozó hatályt, a juttatásokat a leginkább rászoruló fejlodo országok számára kell 
összpontosítani, valamint ki kell alakítani egy további GSP-kedvezménysémát („GSP+”) a 
fenntartható fejlodés ösztönzésére.  

 
Az EGSZB szorgalmazta, hogy a jelenlegi rendszert egyszerusítsék, tegyék átláthatóbbá, és hogy 
használják ki az alkalmat valamennyi GSP-szabály és eljárás harmonizálására, egységesítésére és 
egyszerusítésére. Úgy ítéli meg, hogy a javasolt rendszer lényeges javulást hozna ebben a 
tekintetben, és ennyiben támogatja az Európai Bizottság javaslatait. 
 
Az EGSZB helyesli a kedvezményezett országok számának csökkentését, de attól tart, hogy a 
csökkentés arányai nem lesznek elégségesek. 
 
Úgy ítéli meg, hogy a fenntartható fejlodés ösztönzésére hivatott új SIA-nak aligha lesz nagyobb 
hatása a kedvezményezett nemzetek viselkedésére, mint annak, amelynek a helyébe lép. 
 
Az EGSZB aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi rendszerben rejlo csalási lehetoségekkel a 
javaslat minden jel szerint nem foglalkozik hatékonyan, és úgy ítéli meg, hogy ezen a téren többet is 
lehetett volna tenni.  
 
Az EGSZB csalódottan állapítja meg, hogy e javaslatok részletes hatásvizsgálatait nem tették közzé, 
sot, bizonyos esetekben ilyenek valószínuleg nem is készültek. 

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



- 19 - 

Greffe CESE 22/2005   EN-AGN/IM/lb  

10.  HONVÉDELEM 
 

• Honvédelmi közbeszerzés 
− Eloadó: Clive WILKINSON (Munkaadók – UK) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB következtetései az alábbiakban foglalhatók össze: 
 
- A honvédelmi felszerelés csak egyike azoknak az elofeltételeknek, melyekre szükség van egy 

életképes „védelmi teljesítmény” megvalósításához. Az ipar számára – szerepének teljes értéku 
betöltéséhez – fontos a világos iránymutatás, a harmonizált követelmények és a folytonosság. Az 
is fontos, hogy az iparé legyen elsosorban a felelosség a szükséges szerkezetváltásokkal 
kapcsolatban. Az ipar számára fontos az is, hogy a szabályozási eljárások ne legyenek túl 
körülményesek. 
 

- Fontos annak egyértelmuvé tétele, hogy a honvédelmi felszerelések beszerzési folyamatának 
melyik részére vonatkoznak majd az itt lefektetett szabályok.  
 

- A Szerzodés 296. cikkére ezután is szükség lesz, de túl gyakori alkalmazásának elkerülésére 
szükség van ahhoz, hogy az Európai Bizottság olyan adatokat bocsásson rendelkezésre, melyek 
segítségével mérhetové válik a jelenlegi teljesítmény. Gyakorlati szempontból nehezen 
megvalósítható egy olyan felszereléseket és szolgáltatásokat tartalmazó lista vezetése, mely 
alapján a 296. cikk alkalmazható. 
 

- Elso lépésként az Európai Bizottságnak minél hamarabb közzé kell tennie egy, a 296. cikkre 
vonatkozó „értelmezo közleményt”. Csak a közlemény közzététele után szerzett tapasztalat 
alapján lehet arról dönteni, hogy szükség van-e jogi eszközre is. 
 

- Egyre inkább elterjedoben vannak a „kettos felhasználású” felszerelések. Ez a tendencia azért is 
talál pozitív fogadtatásra, mert így lehetové válik a katonai felszerelésekkel kapcsolatos kutatási 
és fejlesztési eredmények polgári célokra való felhasználása is. 
 

- Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) számára biztosított fontos szerepet örömmel üdvözli az 
EGSZB. Szükség lesz annak tisztázására, hogy milyen szerepet töltenek majd be a jövoben a 
folyamatban már most részt vevo ügynökségek.  

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

_____________ 


