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A plenáris ülést megtisztelte jelenlétével Michael GLOS, német szövetségi gazdasági és technológiai 
miniszter, aki az EU Tanácsának soros elnöksége nevében szólalt fel, és Viviane REDING, 
információs társadalomért és médiáért felelős európai biztos, aki két vélemény elfogadása kapcsán 
volt jelen. 
 
1. ÁLLÁSFOGLALÁS ELFOGADÁSA: A MEGÚJÍTOTT LISSZABONI 

STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA 
 
− Hivatkozási alap: Állásfoglalás – CESE 298/2007 
− Legfontosabb megállapítások: 
 
A megújított lisszaboni stratégia végrehajtásáról szóló EGSZB-állásfoglalás a 2007. tavaszi tanácsi 
ülésre készült időközi jelentésként. Az állásfoglalás része az EGSZB arra irányuló 
kezdeményezésének, hogy az Európai Unió polgárai jobban magukénak érezzék a lisszaboni 
stratégiát. Tükrözi az EGSZB továbbra is létező elkötelezettségét arra nézve, hogy hozzájáruljon a 
megújított stratégia jobb végrehajtásához.  

 
Az EGSZB nagymértékben támogatja a nemzeti reformprogramokat (NRP) és azok teljes körű 
megvalósítását. Kiemeli a tagállamok lisszaboni stratégia iránti politikai elkötelezettségének 
jelentőségét. Az EGSZB sürgeti a hatékony partnerségek és az új szövetségek megerősítését a 
szociális partnerekkel és a civil társadalommal, elsősorban a nemzeti gazdasági és szociális 
tanácsokkal és hasonló konzultatív szervekkel. Biztosítandó az eredményes többszintű kormányzás, 
amelyet az Európai Bizottság szorosan nyomon követ. 

 
Az EGSZB az egész stratégiát dinamikus folyamatnak tekinti, amely folyamatos „finomhangolást” 
igényel a tagállamok, a Tanács és az Európai Bizottság részéről. Több kérdés is azonnali figyelmet 
kíván: nemzeti és regionális szinten a tagállamoknak egyértelműbben azonosítaniuk kell a lisszaboni 
stratégiával összefüggő prioritásokat nemzeti költségvetésükben. Az egész oktatási láncot beható 
vizsgálat alá kell vonni, és kezelni kell a demográfiai változások által a gazdaságra, a munkaerőpiacra 
és az egészségügyi ellátó rendszerekre kifejtett hatásokat. Európai szinten sürgető feladatot jelentenek 
a rögzített prioritások menetrendjei és határidői, a közös energiapolitika és az éghajlatváltozás 
kezelése. 
 
Az EGSZB sürgeti az Európai Tanácsot, hogy támogassa teljes mértékben e megközelítést, és 
tevékenyebb szereplőként vonja be a szervezett civil társadalmat a megújított lisszaboni stratégia 
végrehajtásába. Az Európai Tanácsnak szóló 2008-as összegző jelentése alapjaként idén nyáron 
összesen négy jelentést terjeszt majd elő az alábbi témakörökben: A tudásba és az innovációba 
történő befektetés; Üzleti potenciál, különösen a kkv-ké; A kiemelten kezelendő csoportok 
foglalkoztatása; valamint Európa energiapolitikája. 
 
– Kapcsolattartó: Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 Juri Soosaar  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 

 
• Munkavállalók – biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények 
− Előadó: Xavier VERBOVEN (Munkavállalók – BE) 
− Hivatkozási alap: COM(2006) 652 final – 2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 

208/2007 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB lényegileg támogatja a javaslatot, felhívja azonban az Európai Bizottságot a két 
megfogalmazott fenntartás figyelembevételére, és a preambulumbekezdések szövegének ennek 
megfelelő módosítására. Szeretné, ha a javaslatot gyorsan jóváhagyná az Európai Parlament és a 
Tanács. 

 
− Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 

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

 

• Azbeszt 
− Előadó: Xavier VERBOVEN (Munkavállalók – BE) 
− Hivatkozási alap: COM(2006) 664 final – 2006/222 (COD) – CESE 61/2007 fin – CESE 

209/2007 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB 
• jóváhagyja a javaslatot, és kívánatosnak tartaná, ha a Parlament és a Tanács is mihamarabb 

jóváhagyná azt;  
• megerősíti azon óhaját, hogy a tagállamok ratifikálják az ILO 162. számú, az azbeszt 

felhasználásának biztonságáról szóló egyezményét. 
 
− Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 

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

 

• Vízügyi környezetminőségi előírások 
– Előadó: Stéphane BUFFETAUT (Munkaadók – FR) 
– Hivatkozási alap: COM(2006) 397 final – 2006/0129 COD – CESE 204/2007 
– Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB lényegében egyetért az irányelvjavaslattal. 
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Egyetért a kiemelt anyagok javasolt kezdeti jegyzékével és a rájuk vonatkozó előírásokra tett 
javaslatokkal. Sürgeti ugyanakkor az ólomra és nikkelre vonatkozó hiányos előírások 
kiegészítését, valamint a kiemelt anyagok jegyzékének és az előírásoknak a rendszeres 
felülvizsgálatára vonatkozó szilárd folyamat kialakítását.  

 
A környezetminőségi célkitűzések 2015-ig történő megvalósítása próbatételt jelent. Az EGSZB 
ettől függetlenül fontosnak tartja, hogy a tagállamok tegyenek többet e célkitűzések 
megvalósulásáért. 

 
Az EGSZB ismételten hangsúlyozza egy adatszolgáltatási, valamint a tagállamok ezen irányelv 
végrehajtását és célkitűzéseinek megvalósítását célzó fellépéseinek nyomon követésére szolgáló 
rendszer bevezetésének a szükségességét. Helyesli az Európai Bizottságnak az európai vízügyi 
információs rendszer [„Water Information System for Europe” (WISE)] kialakításáról szóló 
kezdeményezését. 

 
Azt ajánlja, hogy fordítsanak figyelmet arra, hogy az új javaslat összhangban legyen a jelenleg 
hatályos jogszabályokkal, valamint hogy fogadjanak el megfelelő uniós jogszabályokat a jelenlegi 
rendelkezések által nem szabályozott bizonyos szennyezési forrásokra (például a háztartási 
termékek által okozott diffúz szennyezésre) vonatkozóan. 

 
– Kapcsolattartó: Filipa Pimentel 
      (Tel.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

• A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 
– Előadó: Lutz RIBBE (Egyéb tevékenységek – DE) 
– Hivatkozási alap: COM(2006) 216 final – CESE 205/2007 
– Legfontosabb megállapítások: 
 

A helyzet leírásában az EGSZB egyetért az Európai Bizottsággal: a biodiverzitás megőrzése 
szükségszerű és központi feladat, és több mint etikai-erkölcsi kötelezettség. A gyors és 
eredményes cselekvés mellett elegendő gazdasági érv is szól. Az ökoszisztéma-szolgáltatások 
csökkenéséből adódó gazdasági veszteségeket már ma több százmilliárd euróra becsülik. Ezt a 
pazarlást nemzetgazdaságaink egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. 
 
A biológiai sokféleség csökkenése Európában az elmúlt évtizedek számtalan olyan egyéni 
döntésének a következménye, amely túlnyomórészt a létező jogszabályok keretein belül született. 
A biodiverzitás csökkenéséhez hozzájáruló illegális intézkedések részaránya Európában 
elhanyagolható. 
 
A biodiverzitás alakulásának iránya – a politikai ígéretek ellenére – sajnos továbbra is 
kedvezőtlen, és ennek oka nem az ismerethiány. A politikai akarat hiányzott ahhoz, hogy a régóta 
szükségesnek tartott intézkedéseket végrehajtsák. A Natura 2000 hálózat tapasztalatai magukért 
beszélnek. 
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Az EGSZB kritikájának egyik fő pontja, hogy az európai bizottsági közlemény nem foglalkozik 
stratégiailag azzal, hogy a biodiverzitás megőrzésének vonatkozásában miért tátong olyan 
hatalmas szakadék az igény, a beharangozott intézkedések és a valóság között. Az EGSZB 
sajnálja, hogy az Európai Bizottság a közleményben és a cselekvési tervben szinte teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyja ezt a problémát. 
 
Ezért az EGSZB különösen fontosnak tartja a 4. politikaterület, nevezetesen a tudásalap 
megerősítésének elsődleges célként való kezelését, hogy a polgárok, csakúgy, mint a politikusok 
tisztában legyenek ténykedésük valódi következményeivel. 
 

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

 

• A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (kodifikáció) 
– Előadó: Derek OSBORN (Egyéb tevékenységek – UK) 
–  Hivatkozási alap: COM(2006) 543 final – 2006/0170 COD – CESE 206/2007 
– Kapcsolattartó: Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 
4. KÜLKAPCSOLATOK 

 

• Az EU és Japán kapcsolata: a civil társadalom szerepe 
– Előadó: Eve PÄÄRENDSON (Munkaadók – EE) 
– Hivatkozási alap: saját kezdeményezésű vélemény – CESE 214/2007 
– Legfontosabb megállapítások: 
 

Az Európai Bizottság arra ösztönözte az EGSZB-t, hogy vizsgálja meg a japán civil 
társadalomban végbement fejleményeket, és gondolkodjon el azon, hogy az Európai Unió milyen 
módon tudna együttműködni vele az EU és Japán közötti kapcsolatok további erősítése érdekében. 

 
A civil társadalom szerepe Japánban egyre növekvő fontosságú, bár még mindig leginkább helyi 
és regionális ügyekre összpontosít. 
 
Az újabb, erősebb kapcsolatok kialakítása sok időbe fog telni, és alapvető fontosságú lesz e téren 
a legmegfelelőbb partnerek meghatározása. Fontos kezdő lépés lehet egy ülés megszervezése a 
közös problémák feltérképezésére, valamint annak megfontolására, hogy hogyan lehet 
megküzdeni velük. 
A későbbiekben strukturáltabb párbeszédet lehetne felvázolni a kerekasztal modelljének alapján. 

 
– Kapcsolattartó: Loïc Defaye 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
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5. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZAT 
 

• Statisztikai információ – Tanácsadó bizottság 
– Előadó: Susanna FLORIO (Munkavállalók – IT) 
– Hivatkozási alap: CESE 202/2007 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
A CEIES-nek a prioritások kiválasztásában és az értékelésben betöltött, erősödő stratégiai szerepe, 
valamint az ad hoc munkacsoportok felállításának lehetősége fontos lépés abba az irányba, hogy a 
testület megkapja az őt megillető hatásköröket és forrásokat.  
 
Az EGSZB azonban csodálkozásának ad hangot a bizottság új összetételének vonatkozásában, 
mivel nem eléggé erőteljes az intézmények képviselete; a javasolt összetétel ráadásul nem 
garantálja, hogy hűen tükröződjenek az olyan intézmények nézetei, mint például az Európai 
Parlament vagy akár az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, amelyekben különféle politikai 
irányzatok és érdekcsoportok képviseltetik magukat. 
 
Szerepe és sajátos összetétele révén az EGSZB-nek nagyobb befolyással kellene rendelkeznie a 
konzultáció során – nemcsak intézményes szerepe, hanem arra való alkalmassága miatt is, hogy 
kifejezze az európai civil társadalom álláspontját.  
 

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

 

• A biztonságos információs társadalomra irányuló stratégia 
– Előadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók – IT) 
– Hivatkozási alap: COM(2006) 251 final – CESE 211/2007 
– Legfontosabb megállapítások: 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy véli, hogy – tekintettel a jelenség elterjedtségére 
és gazdasági téren, valamint a magánéletben megnyilvánuló következményeire – az Európai 
Bizottságnak további erőfeszítéseket kellene tennie egy innovatív és jól kidolgozott stratégia 
kialakítása érdekében. Az EGSZB hangsúlyozza: az informatikai biztonság szempontja 
semmiféleképp nem választható el a személyi adatok védelmének megerősítésétől és az Emberi 
Jogok Európai Egyezményében rögzített szabadságjogok védelmétől. Felveti a kérdést: mi a 
javaslat hozzáadott értéke, és utal a 2005-ben Tuniszban az információs társadalommal 
kapcsolatosan megrendezett nemzetközi csúcsértekezleten elfogadott és az ENSZ-közgyűlés által 
2006 márciusában aláírt következtetésekre. Az EGSZB kiemeli, hogy a közösségi stratégiának 
olyan témákra is ki kell terjednie, mint amilyenek például a megelőző intézkedések; a műszaki 
szabványok; a digitális azonosítás; a kockázatértékelés; a kísérleti projektek az oktatási 
intézményekben vagy a koordináció európai és nemzetközi szintű megerősítése. 
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– Kapcsolattartó: Siegfried Jantscher 
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu 
 

• Az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó keretszabályozás 
felülvizsgálata 

– Előadó: Thomas MCDONOGH (Munkaadók – IE)  
– Hivatkozási alap: COM(2006) 334 final – CESE 212/2007 
– Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB általánosságban támogatja az Európai Bizottság javaslatát, és úgy véli, hogy a 
keretszabályozásnak összhangban kell lennie az IKT-ágazat fejlesztési stratégiájával. Az EGSZB 
különösen elismeri a keretszabályozás jelentőségét az Egységes Európai Információs Térség 
létrehozásában, amely megfizethető és biztonságos, gazdag és sokszínű tartalommal rendelkező, 
nagy sávszélességű hírközlést és digitális szolgáltatásokat nyújt, és az IKT-kutatás és -innováció 
területén világszínvonalú, az EU vezető versenytársaihoz képest kialakult lemaradást megszüntető 
teljesítményt mutat fel. Ezenkívül Európai Frekvenciaügynökséget kell létrehozni a pán-európai 
frekvenciagazdálkodás koherens és integrált rendszerének megteremtése érdekében, az Európai 
Bizottságnak pedig nagyobb figyelemmel kell kísérnie a nemzeti szabályozó hatóságok által 
alkalmazott intézkedéseket a kínálat sokszínűségének növelése érdekében. Ezen túlmenően az 
EGSZB úgy ítéli meg, hogy mivel a szélessávú szolgáltatás egyre fontosabb a gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez, a szélessávú kapcsolat nyújtását bele kellene foglalni az egyetemes 
szolgáltatás meghatározásába. 

 
– Kapcsolattartó: Bazsik Ágota 

(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

6. SZÁLLÍTÁS ÉS LOGISZTIKA 
 

• Európai logisztikai politika 
– Előadó: Virgilio RANOCCHIARI (Munkaadók – IT) 
– Hivatkozási alap: feltáró vélemény – CESE 210/2007 
– Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB azon a véleményen van, mely szerint a szállítási logisztika fejlesztése és az 
intermodális megoldások kialakítása elsősorban üzleti jellegű tevékenység, így munkalehetőség az 
ipar számára. A hatóságokra azonban egyértelmű szerep hárul abban, hogy megfelelő 
keretfeltételeket hozzanak létre, valamint hogy a szállítási logisztikát és az intermodális szállításra 
vonatkozó politikát folyamatosan a politika napirendjén tartsák. E megközelítésnek a logisztikai 
innováció intézményi keretének javítására kellene összpontosítania, biztosítva a gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi szükségletek közötti szilárd egyensúlyt, amellett, hogy a vállalatok 
logisztikájának belső irányítását magukra a vállalatokra hagyja. Az EGSZB ezért üdvözli az 
Európai Bizottság új megközelítését ezen a téren, amelyet a 2006 júniusában közzétett 
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közleményében fejtett ki, és amely különböző, de mindig a fenntartható mobilitás keretén belüli 
utakat követ. A legfontosabb a szállítási módok összehangolása, amennyiben lehetséges úgy, hogy 
az egyes módok hatékonyságát és előnyeit teljes mértékben kihasználják. Ez akkor történik meg, 
ha teljesülnek a technikai, gyakorlati és gazdasági feltételek. Az Unió előtt álló kihívás az, hogy 
olyan közösségi politikát alakítson ki, amely létrehozza, illetve továbbfejleszti ezeket a 
feltételeket. 

 
– Kapcsolattartó: Maria José Lopez Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• A tengerészeti munka normáinak szigorítása 
– Előadó: Thomas ETTY (Munkavállalók – NL)  
– Hivatkozási alap: COM(2006) 287 final – CESE 213/2007 
– Legfontosabb megállapítások 

 
Az EGSZB helyesli, hogy az Európai Bizottság támogatta az ILO munkáját az új egyezménnyel 
kapcsolatban. Megjegyzi, hogy az egyezmény a nemzetközi szintű és háromoldalú tárgyalások 
során kialakított kényes egyensúly eredményeként született.  
 
A ratifikáció kizárólag a tagállamok feladata, mivel az EU nem tagja az ILO-nak. Az EGSZB 
reméli, hogy a tagállamok amint lehet – remélhetőleg 2008-ban – elvégzik a ratifikációt az 
Európai Bizottságnak a tagállamokkal való megállapodásra irányuló támogatása révén.  
 
Az EGSZB szeretné megjegyezni, hogy bármilyen megoldást találjon is az Európai Bizottság a 
háromoldalú döntéshozatali folyamat közösségi koordinációjának biztosítása kapcsán, ez nem 
befolyásolhatja negatívan a háromoldalú ILO-szabályokat nemzeti szinten. 
 
Az EGSZB azt ajánlja az Európai Bizottságnak, hogy támogassa a lobogó és kikötő szerinti állami 
ellenőrzés operatív iránymutatásainak fejlesztéséről rendezett ILO szakértői értekezleteket. 

 
– Kapcsolattartó: Maria José Lopez Grancha  
 (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

7. MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS 
 

• A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai 
– Előadó: Gilbert BROS (Egyéb tevékenységek – FR) 
– Hivatkozási alap: COM(2006) 749 final – 2006/0250 CNS – CESE 207/2007 
– Kapcsolattartó: Arturo Iñiguez Yuste 

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