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A plenáris ülésen, a Tanács soros elnökségének nevében részt vett Martin BARTENSTEIN, az osztrák 
kormány gazdasági és munkaügyi szövetségi minisztere, aki felszólalt az osztrák elnökség programjának 
prioritásai tárgyában. 
 

1. A POLGÁROK JOGAI 
 

• Alapveto jogok és jogérvényesülés 
 
− Eloadó: Brenda KING (Munkaadók/UK) 
 
− Hivatkozások: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/0038 (CNS) – 2005/0040 

(COD) – CESE 32/2006 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB úgy véli, hogy a szabadság, biztonság és jogérvényesülés dimenziói közötti egyensúly 
hiánya a pénzügyi tervben is tükrözodik, mivel a biztonság teszi ki a költségvetés legnagyobb részét. 
 
Az EGSZB nincs arról meggyozodve, hogy az Európai Bizottság a javaslat kidolgozásakor 
megfeleloen tiszteletben tartotta az EK-Szerzodés 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvét, mivel 
úgy tunik, hogy nem ismeri el kelloképpen azon kérdésköröket, amelyeket nemzeti, regionális 
és/vagy helyi szinten lehet a legjobban kezelni, a megfelelo szociális partnerekkel együttmuködve. 
 
Az Európai Bizottság összehangoltabb fellépésre szólít fel a rasszizmus, az idegengyulölet és az 
antiszemitizmus ellen, továbbá az egyházak közötti, valamint a multikulturális párbeszéd 
fokozottabb ösztönzését ajánlja a fenti jelenségek elleni küzdelem részeként. Az EGSZB ajánlja, 
hogy az iszlámellenességre is háruljon figyelem, hogy megerosödjön az igény a rasszizmus e sajátos 
formájának kezelésére, amelynek esetében a kultúra keresztezodik a vallással.  
 
Végül megjegyzendo, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a gyermekek, a nok és a fiatalok elleni 
eroszak, valamint a szexuális kizsákmányolás céljából történo emberkereskedelem elleni harc 
háttérbe szorul, mivel az a kábítószer-használat és -kereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódik, 
és különösképp, mivel a költségvetés programok közötti elosztása még nem nyert jóváhagyást. Az 
EGSZB az eroszak elleni küzdelem vonatkozásában saját célkituzés és költségvetési keret 
megállapítását ajánlja. 

 
− Kapcsolattartó: Susanne Johansson 

   (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 



 

CESE 3/2006   EN-EW/JK/jsz …/… 

- 2 -

 

2. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

• Fenntartható fejlodés – éghajlatváltozás 
 
− Eloadó: Seppo KALLIO (Egyéb tevékenységek/FI) 
 
− Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 33/2006 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB úgy véli, hogy az EU-nak jelentosen fokoznia kell a klímaváltozás elleni küzdelem 
keretében tett erofeszítéseit, és a különféle politikák területére következetesen kiterjedo 
alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához kell fognia. Az EU a célirányos összehangolással és a 
nemzetközi egyezmények támogatásával tud hozzájárulni az ágazatokra lebontott alkalmazkodási 
stratégiák elkészítéséhez, ami globális szinten is segítené az ilyen célú erofeszítések fokozását.  
 
A vidéki területek ágazatai, a mezogazdaság, az erdészet és a halászat csupán kismértékben járultak 
hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához, így e szektorokat az EU klímaváltozási 
politikájában figyelmen kívül hagyták. Az EGSZB véleménye szerint tehát fontos, hogy az EU e 
szektorokban az adaptációs intézkedésekhez is elokészítse a talajt. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy: 
 
− fontos vizsgálni a klímaváltozásnak a vidéki ágazatokra gyakorolt „dominóhatásait”; 
− az EU mezogazdasági támogatásokkal és termeléssel kapcsolatos jövobeli politikájának, illetve 

kereskedelem- és energiapolitikájának kidolgozásakor különös figyelmet kell fordítani a 
bizonytalansági tényezore, amelyet a klímaváltozás jelent;  

− a halászati politika keretében fel kell mérni, hogy milyen változtatásokra van szükség a 
szektorban ahhoz, hogy alkalmazkodjunk a vízkészletekben és a halászat feltételeiben beálló 
változásokhoz;  

− az erdok által, a klímaváltozás fékezésében betöltött szerepnek nagyobb jelentoséget kell 
tulajdonítani; fontos az erdosítések mértékének növelése, mind az EU-ban, mind globális 
szinten.  

 
Az EGSZB véleménye szerint elengedhetetlen, hogy az Unió jelentosen növelje azokat a kutatási 
forrásokat, amelyek a klímaváltozás és az alkalmazkodási politikák elemzésére, valamint a 
biztonsági programok megvalósítására irányulnak. Ez különösen érvényes a természeti 
eroforrásokon alapuló ágazatokra.  
 
Az EGSZB azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság tegyen javaslatot széles köru, az EU-n belüli, 
illetve világméretu tájékoztatási és oktatási kampány indítására, melynek egyik célja a figyelem 
felkeltése volna a civil társadalom szereploi és a politikai döntéshozók körében. Az EGSZB úgy véli, 
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hogy ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy felgyorsuljon az alkalmazkodási stratégiák elokészítése, és 
hogy végrehajtásuk hamarabb megkezdodjék.  
 

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

 

3. KÖZEGÉSZSÉGÜGY – A CIVIL TÁRSADALOM SZEREPE 
 

• A Kábítószer és a Kábítószerfüggoség Európai Megfigyeloközpontja 
(átdolgozás) 

 
− Eloadó: Jan OLSSON (Egyéb tevékenységek/SE) 
 
− Hivatkozások: COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Legfontosabb megállapítások:  
 

− Az EGSZB kiemeli, hogy a civil társadalomnak a kábítószer témakörével foglalkozó szervezeteit 
be kellene vonni a KKEM munkájába. 

 
− Az EGSZB üdvözli a javaslat jogalapjának módosítását. Az együttmuködés az Európai 

Parlamenttel ez esetben természetesnek tunik, és nem utolsósorban a polgárok számára 
szavatolja a KKEM átláthatóságát. Az új javaslat felértékeli a Parlament szerepét, például 
lehetové teszi, hogy a Parlament két, a kábítószerek területén különleges szaktudással 
rendelkezo független szakértot hívjon meg az igazgatótanácsba. Az EGSZB nyomatékosan 
javasolja, hogy a két független szakérto a kábítószer kérdéskörével foglalkozó civil szervezethez 
tartozzon. 

 
− Az európai hálózat nemzeti kapcsolattartó pontokból áll: ezeken keresztül érintkeznek az egyes, 

résztvevo országok és a Megfigyeloközpont. Az EGSZB javasolja, hogy iránymutatásaiban és a 
tagállamokkal kötendo szerzodésekben a Megfigyeloközpont szabja feltételül, hogy a 
kapcsolattartó pontok együttmuködjenek a kábítószer témakörében illetékes nemzeti 
szervezetekkel, ideértve a nem kormányzati szervezeteket is. 

 
− Kapcsolattartó: Susanne Johansson 
   (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
 

• Az elektronikus adatok megorzése 
 
− Eloadó: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Egyéb tevékenységek/ES) 
 
− Hivatkozás: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB csodálkozását és aggodalmát fejezi ki egy ilyen javaslat eloterjesztése láttán, mivel 
annak tartalma aránytalan, és sérti az alapveto jogokat. 
Az EGSZB véleménye szerint: 
 
− a javaslat több tekintetben is helytelenül kezeli az emberi jogokat és különösen a magánélethez 

való jogot; 
 
− fennáll annak a veszélye, hogy megrendül az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

felhasználóinak bizalma, és csökken az új technológiák alkalmazására való hajlandóságuk, 
továbbá hosszú távon lassul az információs társadalom fejlodése, és ezáltal veszélybe kerülhet a 
lisszaboni stratégia is; 

 
− az irányelvjavaslat részletes felülvizsgálatra szorul, mivel az sem az alapjogok összességét, sem 

pedig az adatokhoz való hozzáférésre, azok használatára és cseréjére vonatkozó szabályokat 
nem tartja tiszteletben. 

 
− Kapcsolattartó: Raffaele Del Fiore 

   (Tel: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 

5. AZ ADÓRENDSZER HARMONIZÁCIÓJA 
 

• Az alkohol jövedékiadó-mértéke 
 
− Eloadó: Clive WILKINSON (Munkaadók/UK) 
 
− Hivatkozás: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
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− Legfontosabb megállapítások: 

 
A jelenlegi rendszerben rendszeresen problémák merülnek fel bizonyos termékeknek a jelenleg 
elfogadott struktúrákban elfoglalt helyével kapcsolatban. 
 
Nincs dönto bizonyíték arra, hogy a magas jövedékiadó-mértékek révén hosszú távon 
visszaszorulna a túlzott fogyasztás. Ezért e problémák leküzdése és a közegészségügy javítása 
érdekében alapvetoen oktatáson és megelozésen alapuló egyéb intézkedéseket kell alkalmazni. 
 
Az Európai Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy az alkoholtartalmú italokat két alapkategóriába 
sorolja, az ezekbe tartozó minden alkoholtartalmú italra vonatkozó szabványos alap alkalmazásával. 
Eszerint minden alkoholtartalmú ital esetében az elkészítési mód és az egészségre gyakorolt hatás 
alapján meghatározott típus, valamint az alkoholtartalom alapján határozzák meg az adómértéket. A 
bor és egyéb erjesztéssel készült italok (a sör, az alma- és a körtebor) esetében azonban más 
megközelítésmódot kell alkalmazni. 
 

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

 
_____________ 


