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A plenáris ülésen jelen volt Max KOHNSTAMM, az ESZAK Főhatóságának volt titkára, Jean 
Monnet volt munkatársa, valamint Jacques BARROT, az Európai Bizottság tagja, aki felszólalt az 
Európai közlekedéspolitika (fehér könyv) tárgyában készült vélemény kapcsán.  
 

1. ÁLLÁSFOGLALÁS A RÓMAI SZERZŐDÉSEK 50. 
ÉVFORDULÓJÁRA 

 
– Főelőadó: Göke FRERICHS (Munkaadók/DE) 
 
– Hivatkozás: CESE 350/2007 fin 
 
– Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB szerint az EGK és az Euratom létrehozása irányadó jelentőségűnek bizonyult az egyre 
több nép és állam egyre szorosabb egysége felé vezető úton, amely végül a XX. század utolsó 
évtizedében Európa megosztottságának megszűnéséhez vezetett. 
 
A közös politikák, a személyek szabad mozgása, a nagy, belső határok nélküli egységes piac 
létrejötte, az egységes pénznem bevezetése az EGSZB véleménye szerint jelentős állomást 
képvisel az Európában azelőtt ismeretlen általános jólét felé vezető úton, még ha a gazdasági, 
szociális és területi kohéziót tekintve továbbra is léteznek problémák.  Ez a siker és az alapját 
képező értékek hozzájárultak az európai társadalmi modell létrehozásához és ezáltal egy olyan 
szociális modell megvalósulásához, amely a világ számos országára vonzó hatást gyakorol. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy az Európai Uniónak hasznosítania kellene az említett közösségi 
erőfeszítések jó tapasztalatait ahhoz, hogy szembe tudjon nézni az új kihívásokkal az európai 
szociális modell, a globalizáció, az éghajlatváltozás, az energiaellátás, a bevándorláshoz 
kapcsolódó problémák, továbbá a szegénység és a társadalmi kirekesztés terén. 
 
Éppen ezért az Európai Unió létének új értelmet kell adni, ami azt jelenti, hogy – világos 
jövőképből és alapvető egyetértésből kiindulva – erősebb és átfogóbb szerződéses alapot kap.   
 
Az EGSZB szerint ennek során nem szabad megelégedni működési szabályainak 
felülvizsgálatával, hanem jövőbeli céljait is meg kell fogalmazni, és vázolni kell az ehhez 
szükséges alkotmányt.  
 
Ezenkívül az Európai Uniónak – hogy az emberek érdekében eredményes lehessen, és vonzó 
legyen olyan új tagok és fiatal generációk számára is, amelyek nem élték át közvetlenül az elmúlt 
évtizedek integrációs folyamatát – a jövőben a következő két, az alkotmányszerződésben is 
rögzített dimenziót kell követnie: 
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• egyrészt azon értékeket és elveket, amelyek a kezdetek óta motiválták az európai 
egységesítési folyamatot: a megbékélést és a toleranciát, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a 
jogot és az igazságosságot, a békét és a szabadságot, 

 
• másrészt a polgárok azon politikai, gazdasági, szociális és kulturális érdekeit, amelyeket az 

európai civil társadalom szószólói évek óta folyamatosan hangoztatnak 
 
Következésképp az EGSZB megerősíti elkötelezettségét az iránt, hogy hozzájáruljon az európai 
integrációs folyamat új dinamikája érdekében nélkülözhetetlen lendülethez, és elősegítse, hogy az 
Unió közös európai üggyé váljon, a polgárok pedig az integrációs folyamat valódi szereplőivé. 
 
Az EGSZB hozzáteszi, hogy e lendület alapja a polgárok gondjainak és elvárásainak 
szisztematikus figyelembevétele, valamint főként az Unió és intézményei demokratikus 
legitimációjának a részvételi demokrácia általi megerősítése, ami előfeltétele annak, hogy az 
európai polgárok racionális és érzelmi szempontból újra a magukénak tekintsék az európai 
projektet.  

 
− Kapcsolattartó:  Patrick Fève 

(Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. UNIÓS POLGÁRSÁG 
 

• Zöld könyv – Az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli védelme 
harmadik országokban 

− Előadó: Ivan VOLEŠ (Munkaadók/CZ) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 712 final – CESE 425/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az EU polgárai által harmadik országokban élvezett diplomáciai 
és konzuli védelemhez való jog kézzelfoghatóbbá teszi az uniós polgárságot.  
 

Az EGSZB ezért e tekintetben kiemeli annak szükségességét, hogy sokkal jobban tájékoztassák a 
polgárokat e jogukról, és elégtelennek ítéli a tájékoztató kampányok által eddig elért 
eredményeket. Szeretné, ha azon civil szervezetek, amelyeknek tagjai harmadik országokban 
járnak, részt vennének az EU és a tagállamok által folytatott tájékoztató tevékenységekben. 
 
Az EGSZB helyesli az egyes tagállamok által harmadik országokban nyújtott konzuli védelem 
körének és jogi alapjának egységesítését, és kéri annak haladéktalan megvalósítását, esetlegesen 
a nemzeti rendelkezések harmonizációja által. 
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−   Kapcsolattartó:  Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

3. SZOCIÁLIS ÉS DEMOGRÁFIAI POLITIKA 
 

• Az öregedő népesség gazdasági és költségvetési hatásai 
− Előadó: Susanna FLORIO (Munkavállalók/IT) 
 
− Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 405/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB úgy véli, hogy a demográfiai politikákban követni kell a lisszaboni célkitűzéseket: 
 
• Meg kell akadályozni, hogy az idős munkavállalók elveszítsék munkahelyüket. 
 
• Az állandó tanulást lehetővé tévő programok kulcsszerepet töltenek be az ötvenedik 

életévüket betöltött munkavállalók jobb hasznosításában. 
• A fiatalokat a természettudományi és műszaki karokra való beiratkozásra kell ösztönözni. 
 
• A hátrányos helyzetű térségekben eszközölt befektetések segítik a fiatalokat abban, hogy ne 

hagyják el e területeket. 
 
• Biztosítani kell a gyermekfelügyeleti és -gondozási, továbbá az idősek ellátására irányuló 

szolgáltatásokat. 
 
• Sürgősen meg kell szüntetni a férfiak és a nők bérezésében fennálló jelentős különbségeket. 
 
• Olyan kezdeményezésekre is szükség van, amelyek a férfiakat arra ösztönzik, hogy  
 fokozottan vegyék ki a részüket a családi kötelezettségek vállalásából. 
 
• Szükség van olyan intézkedésekre, amelyek biztosítják a nők számára a vezetői posztokhoz 

való hozzáférést. 
 
• Hasznosítani kell a bevándorlók szakértelmét, szakmai tapasztalatait és végzettségét. 
 
• A kiegészítő nyugdíjaknak megbízhatóaknak, biztosaknak és a pénzpiacok ingadozásaitól  
 menteseknek kell lenniük. 
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• A nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának biztosítása érdekében az EU egyes országaiban 
alapvető célkitűzésnek kell tekinteni az adó- és a járulékfizetés kikerülése ellen folytatott 
elszánt küzdelmet. 

 
• Az egészségügy területén a népesség elöregedése főként a megelőzésbe való befektetéseket 

tesz szükségessé.  
 

−   Kapcsolattartó:  Gilbert Marchlewitz 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 

• A család és a demográfiai változások 
− Előadó: Stéphane BUFFETAUT (Munkaadók/FR) 
 
− Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 423/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
A jelenlegi európai demográfiai helyzetben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a 
következőket javasolja: 
 
− a demográfiai változásoknak és azok okainak mélyreható feltérképezése, 
 
− európai jegyzék létrehozása a családpolitika, a család és a munka összeegyeztetése, a férfiak 

és nők közötti egyenlőség politikája, valamint az anyák és a családi feladatokban teljes 
mértékben osztozó apák érdekében folytatott egyedi politika terén bevált gyakorlatokról, 

 
− több évre szóló cselekvési terv kidolgozása, amely a tagállamok gyakorlatában már kipróbált 

családpolitikai intézkedéseket javasolna, 
 
− a nyílt koordinációs módszer alkalmazása mint az összehasonlításnak a családpolitika terén 

használható eszköze. 
 
A Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak – a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásával – kezdeményeznie kellene a tagállamoknál egy, a családot támogató 
Európai Paktum aláírását, amely a következő kötelezettségvállalásokat tartalmazhatná: 
 
• a tagállamok abbéli szándékának kinyilatkoztatását, hogy olyan politikák megvalósítására  
 törekszenek, amelyek kielégítik az Európai Unióban élő lakosság igényeit a párok által  
 óhajtott gyermekszámra vonatkozóan,  
 
• egy rögzített költségvetési küszöbérték meghatározását a családdal és a gyermekekkel 

kapcsolatos politikák számára, 
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• garanciát a családok számára kedvező környezet támogatására. Ehhez valóban meg kell 

valósítani a család és a munka összeegyeztetését, és a gyermek- és családpolitika terén hozott 
intézkedések folyamatosságára, állandóságára tett kötelezettségvállalást. 

 
−   Kapcsolattartó:  Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 

• Az általános érdekű szociális szolgáltatások az EU-ban 
– Előadó: Raymond HENCKS (Munkavállalók/LU) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 177 final – CESE 426/2007 

 
– Legfontosabb megállapítások: 

 
Az általános érdekű szociális szolgáltatások célja a kollektív szolidaritás útján megvalósuló 
társadalmi, területei és gazdasági kohézió a személyek testi és szellemi sérthetetlenségét 
veszélyeztető társadalmi kiszolgáltatottság különböző formáinak kezelésére: betegség, öregség, 
munkaképtelenség, fogyaték, létbizonytalanság, szegénység, társadalmi kirekesztés, 
kábítószerfüggés, családi és lakhatási nehézségek, a külföldiek beilleszkedésével kapcsolatos 
problémák. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy a gazdasági, illetve nem gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatások megkülönböztetésének kockázatos útja helyett inkább a szolgáltatás természetét 
kellene megvizsgálni, tehát a hozzá kapcsolódó feladatokat, célokat, illetve meg kell határozni, 
hogy mely szolgáltatások tartoznak a verseny és a belső piac szabályainak alkalmazási körébe, és 
mely szolgáltatásokat – az általános érdek, a társadalmi, területi vagy gazdasági kohézió okán és a 
szubszidiaritás elvének megfelelően – mentesítik ezek alól a közösségi hatóságok vagy a 
tagállami, regionális vagy helyi hatóságok. 
 
Meg kell tehát határozni közösségi szinten bizonyos, minden (gazdasági és nem gazdasági) 
általános érdekű szolgáltatásra, így az általános érdekű szociális szolgáltatásokra is érvényes 
közös referenciákat és normákat. Ezeket az egyes szolgáltatások sajátosságaihoz igazított 
közösségi jogi keret meghatározására alkalmas keretirányelvben kell rögzíteni. 

 
–    Kapcsolattartó: Bazsik Ágota 

    (Tel. : 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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• Szociális biztonsági rendszerek koordinálása – XI. melléklet 
− Előadó: Wolfgang GREIF (Munkavállalók/AT) 
 
−  Hivatkozás: COM(2006) 7 final – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

Az EGSZB: 
 
− úgy véli, hogy célszerű a tagállamok közötti szociális biztonságra vonatkozó új koordinációs  

rendelet mielőbbi alkalmazására törekedni, ami a tervezet formájában létező végrehajtási 
rendelet gyors hatálybalépését ugyanúgy magában foglalja, mint a megegyezést az itt tárgyalt  
rendeletről amely a 883/2004/EK rendelet XI. mellékletének tartalmát határozza meg, 

 
− elismeri, hogy ezért szükségesek bizonyos, a tagállamokban előforduló különleges esetekre  

vonatkozó bejegyzések a XI. mellékletben annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
nemzeti szabályozások és a 883/2004/EK rendelet szövegének ütközése.  Az EGSZB a 
bejegyzések elburjánzásának kerülésére és esetleg számuk korlátozására szólít   azonban fel, 

 
− hangsúlyozza, hogy a koordinációs gyakorlatban semmi esetre sem szabad kiderülnie annak, 

hogy a XI. melléklet bejegyzései hátrányos következményekkel járnak a polgárok számára, 
 
− a mellékletbe felvett bejegyzések az EGSZB számára nem jelentenek felismerhető problémát,   

sem a Közösségen belül mozgó biztosítottak, sem a vállalatok és a szociális biztonsági  
intézmények számára.  

 
− elismeri, hogy minden résztvevő sikeresen törekedett az egyszerűsítésre, ennek 

eredményeképpen a XI. melléklet egyértelműen kevesebb bejegyzést tartalmaz, mint az 
1408/71/EGK   koordinációs rendelet ennek megfelelő VI. melléklete. 

 
− felszólítja a tagállamokat, hogy e gyors átállás elősegítése céljából már most lássák el 

szociális biztonsági intézményeiket a szükséges személyi és technikai erőforrásokkal. 
 
− Kapcsolattartó:  Susanne Johansson 
    (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
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4. VÁLLALKOZÁSOK ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ 
 

• Fizetésképtelenség – a munkavállalók védelme 
− Előadó: Mário SOARES (Munkavállalók/PT) 
 
− Hivatkozási alap: COM(2006) 657 final – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin – CESE 

424/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 
 

A javaslat célja az 1980. október 20-án kelt, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv kodifikációja. Az új irányelv a 
benne foglalt jogi aktusok helyébe lép; e javaslat teljes egészükben megőrzi a kodifikált jogi 
aktusok tartalmát, s ennek megfelelően azokat csak egységbe foglalja a kodifikációhoz szükséges 
formai jellegű módosításokkal. 
 
Tekintettel azonban arra, hogy a vélemény tárgya az irányelv kodifikációja, továbbá figyelemmel 
az 1. cikkben megfogalmazott célokra, valamint a 2. és 3. cikkben rögzített biztosítékokra, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jóváhagyja a javasolt irányelvet. 

 
−   Kapcsolattartó:  Ewa Kaniewska 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

5. FOGYASZTÓVÉDELEM 
 

• A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások a fogyasztói érdekek 
védelme érdekében 

– Előadó: Jorge PEGADO LIZ (Egyéb tevékenységek/PT) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 692 final – 2003/0099 COD – CESE 415/2007 
 
– Kapcsolattartó:  Luís Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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6. KÖZLEKEDÉS – MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

 

• Visszapillantó tükrök utólagos felszerelése 
 
– Előadó: Virgilio RANOCCHIARI (Munkaadók/IT) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 570 final – 2006/0183 COD – CESE 409/2007 
 
– Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB egyetért az Európai Bizottság azon kötelezettségvállalásával, amely a közúti 
közlekedés biztonságának növelésére irányul. Teljes mértékben támogatja a vizsgált javaslatot, és 
üdvözli azt, hogy az Európai Bizottság annak bemutatása előtt elvégezte a költség-haszon 
elemzést, valamint rendkívül gondos hatástanulmányt készített. 
 
Az EGSZB azonban szükségesnek tart jelezni néhány problematikus részt, amelyek főként a 
következő szempontokat érintik: annak kockázatát, hogy egyenlőtlenségek jönnek létre a 
fuvarozási ágazat szereplőinek kezelésében, aminek a következménye a verseny torzulása; 
valamint az új rendelkezések egyszerű, homogén és megbízható típus-jóváhagyási és ellenőrzési 
rendszerének hiányát.  
 
A típusjóváhagyás és az új előírások ellenőrzése tekintetében az EGSZB megoldásként az új 
tükrök felszerelője által kiadott megfelelőségi tanúsítvány előírását javasolja. 

 
–   Kapcsolattartó:  Magdalena Bêlařová-Carabin 
   (Tel.: 00 32 2 546 83 03 –  

e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 

• Európai közlekedéspolitika (fehér könyv) 
–   Előadó: Rafael BARBADILLO LÓPEZ (Munkaadók/ES) 
      

 –   Hivatkozás: COM(2006) 314 final – CESE 427/2007 
  
– Legfontosabb megállapítások: 
 

A közlemény célja a közlekedési ágazatban elért eredmények kiértékelése a 2001. évi 
közlekedéspolitikai fehér könyvben javasolt stratégia szerint. Egyben újra fontolóra veszi a 
kezdeti politikai célkitűzéseket, és a megváltozott viszonyoknak megfelelően bizonyos 
változtatásokat is javasol.   
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Az EU közlekedéspolitikájának fő célkitűzései továbbra is változatlanok: elősegíteni, hogy az 
európai polgárok olyan hatékony, jól működő közlekedési rendszerekkel rendelkezzenek, 
amelyek magas színvonalú mobilitást tesznek lehetővé, óvják a környezetet, biztosítják az 
energiaellátás folyamatosságát, valamint nemzetközi összeköttetést biztosítanak régiók, 
vállalkozások és személyek között.   
 
A felülvizsgált stratégia kulcsfogalma a „módközi közlekedés”, azaz az egyes közlekedési módok 
önmagukban és egymáshoz kapcsolódva történő hatékony használata.  A közúti közlekedésről a 
környezetbarátabb közlekedési módokra (vasút, vízi közlekedés) való áttérés igencsak kívánatos,  
azonban a legfontosabb prioritás helyét a „módköziség” elképzelése vette át. 
 
Az EGSZB üdvözli a fehér könyv felülvizsgálatát, amelynek célja egyfelől az összes közlekedési 
mód optimalizálása önmagukban és egymáshoz kapcsolódva is  az egyes módozatok specifikus 
lehetőségeinek növelése érdekében, másfelől a környezetbarátabb és hatékonyabb közlekedési 
rendszerek létrehozása, biztosítva a személyek és áruk fenntartható mobilitását.  
 
Az EGSZB szükségesnek tartja a közlekedési módok közötti interoperabilitás növelését, valamint 
a vasúti, tengeri és belvízi közlekedés versenyképességének növelését annak érdekében, hogy 
elérhető legyen a kívánt hatékonyság, következésképpen növekedjen irántuk a kereslet, és hosszú 
távon mindegyik nyereséges legyen. Megítélése szerint a közlekedési módok között szükséges 
koordináció kialakítása az illetékes hatóságok feladata. 
 
Az EGSZB szerint a közúti távolsági személyszállítást biztosító közszolgáltatást eszköznek 
kellene tekinteni az Európai Bizottság olyan céljainak eléréséhez, mint például a közlekedés 
túlterheltségének enyhítése, a környezetszennyezés és az üzemanyag-fogyasztás csökkentése vagy 
a közúti közlekedés biztonságának növelése. A légiközlekedési szektor az elmúlt tíz évben 
igencsak fellendült, azonban a harmadik intézkedéscsomag nem egységes tagállami szintű 
végrehajtása, valamint a belső piacon továbbra is meglévő korlátozások jelenleg a verseny 
torzulásához vezetnek. A piac megnyitásának következtében szükség van a belső piac 
működésének javítására. Végül a tengeri közlekedés belső piacának hiánya akadályozza az EU-t a 
belső közlekedés szabályozásának optimalizálásában és így a belső kereskedelem 
megkönnyítésében. 
 
A közös közlekedési politikának továbbra is segítenie kell minden közlekedési mód – külön-külön 
és együttesen is – műszaki, adózási és szociális harmonizálását egy valóban egyenlő 
versenyfeltételeket biztosító keret ösztönzése érdekében.  
 
A közlekedési módok biztonságvédelme elsődleges cél kell, hogy legyen. Ezért a 
biztonságvédelmi intézkedéseket minden közlekedési módra és ezek infrastruktúráira ki kell 
terjeszteni. 
A közlekedési ágazat igen sok fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiát fogyaszt. Ezért 
elsődleges célnak kell tekinteni az ilyen tüzelőanyagoktól való függőség, valamint a CO2-
kibocsátás csökkentését. 
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 –   Kapcsolattartó:  Maria José Lopez Grancha  

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

• Mezőgazdasági traktorok látómezője és szélvédőtörlői 
– Előadó: Brendan BURNS (Munkaadók/UK) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 651 final – 2006/0216 COD – CESE 411/2007 
 
– Kapcsolattartó:  Joăo Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – 
     e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Mezőgazdasági traktorok egyes alkatrészei és jellemzői 
– Előadó: Brendan BURNS (Munkaadók/UK) 
   
– Hivatkozás: COM(2006) 662 final – 2006/0221 COD – CESE 412/2007 
 
– Kapcsolattartó:  Joăo Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Mezőgazdasági traktorok legnagyobb tervezési sebessége 
– Előadó: Brendan BURNS (Munkaadók/UK) 
   
– Hivatkozás: COM(2006) 667 final – 2006/0219 COD – CESE 413/2007 
 
– Kapcsolattartó:  Joăo Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Mezőgazdasági traktorok kormányberendezése 
– Előadó: Brendan BURNS (Munkaadók/UK) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 670 final – 2006/0225 COD – CESE 414/2007 
 
– Kapcsolattartó:  Joăo Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Szállításra vonatkozó versenyszabályok – kodifikált szöveg 
 –   Előadó: Jan SIMONS (Munkaadók/NL) 
  
 –   Hivatkozás: COM(2006) 722 final – 2006/0241 COD – CESE 429/2007 
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 –   Kapcsolattartó:  Bazsik Ágota 
    (Tel.: 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 

 
 

7.  ADÓÜGY 
 

• Az adócsalás elleni küzdelem 
− Előadó: Edgardo Maria IOZIA (Munkavállalók/IT) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 254 final – CESE 406/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

Az EGSZB többek között javasolja a HÉA újragondolását, az OLAF /Európai Csalásellenes 
Hivatal/ kínálta lehetőségek teljes mértékű kiaknázását, a nemzeti csalásellenes hivatalok 
együttműködésének javítását, a „szabadpiaci forgalmi érték” kritériumának bevezetését, az eladó 
és a vevő közötti szolidaritásra irányuló intézkedések bevezetését, a kockázaton alapuló 
egyszerűsítési intézkedések bevezetését, valamint azon közösségi programok 
továbbfinanszírozását, melyek célja a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén 
foganatosítandó fellépések előmozdítása. 
 

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

 
• A tőkeemelést terhelő közvetett adók 
− Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók/IT) 
 
− Hivatkozás: COM(2006) 760 final – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB véleménye szerint az eltérés alkalmazásáról való lemondás egyszerre jelentene előnyt 
az érintetteknek és előrelépést az egységes piac egészének jó működése szempontjából. 
 
Az EGSZB felhívja a figyelmet az új adóterhek bevezetésének gyakorlatára a tőkeilleték eltörlését 
követően. E gyakorlat kiküszöbölésében hasznos lehet a szociális partnerek ébersége. E gyakorlat 
kiküszöbölésében hasznos lehet a szociális partnerek ébersége. 
 

− Kapcsolattartó:  Bedő Imola 
   (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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8. VERSENYPOLITIKA 
 

• A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése (kodifikáció) 
– Előadó: Angelo GRASSO (Egyéb tevékenységek/IT) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 812 final – 2006/0264 COD – CESE 417/2007 
 
–    Kapcsolattartó:  Joăo Pereira Dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Az irodai berendezésekre vonatkozó energiahatékonysági címkézés – 
átdolgozás 

–   Előadó: Ivan VOLEŠ (Munkaadók/CZ) 
  

 –   Hivatkozás: COM(2006) 576 final – 2006/0187 COD – CESE 428/2007 
 
 –   Kapcsolattartó:  Sven Dammann 

    (Tel. : 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtás szabadsága 

– Előadó: Hans-Joachim WILMS (Munkavállalók/DE) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 748 final – 2006/0249 COD – CESE 416/2007 
 
–   Kapcsolattartó:  Jean-Pierre Faure 

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

9. REGIONÁLIS POLITIKA 
 

• Lakhatás és regionális politika 
− Előadó: Angelo GRASSO (Egyéb tevékenységek/IT) 
− Társelőadó: Nicole PRUD’HOMME (Munkavállalók/FR/) 
 
− Hivatkozás: az Európai Parlament felkérésére – CESE 407/2007 
 
− Legfontosabb megállapítások: 

 
 A lakhatást, amely az ember alapvető jogai közé tartozik és az európai társadalmi modell 

sarokkövét képezi, különösen azok számára kell elérhetővé tenni, akiknek a piacon keresztül erre 
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nincs lehetőségük. A „növekedési és foglalkoztatási” stratégia keretein belül kiegészítő 
politikaként szereplő lakhatási politika hozzájárulása nélkülözhetetlen a lisszaboni célok 
megvalósításához. 

 
 Az EGSZB véleménye szerint a lakáskérdés jelentőségére tekintettel ösztönözni és támogatni 

kellene a tagállamokat és a régiókat a tekintetben, hogy a városrészek szerkezetátalakítását és a 
lakáshelyzet javítását a strukturális alapok keretében tervezzék. 

 
 E célból az Európai Szociális Alapnak jobban támogatnia kellene a társadalmi beilleszkedési 

intézkedéseket a munkaerő-piaci beilleszkedésen túl is, mivel – amint azt láthattuk – a lakáspiac 
és a munkaerőpiac lényegileg összefüggenek egymással. A (napjainkban európai szinten 
kialakított) bevándorlási politikáknak is figyelembe kell venniük a lakáskérdést a területi 
szegregáció megelőzése céljából. Az Európai Bizottság által a bevándorlók lakhatáson keresztüli 
beilleszkedéséről kibocsátandó irányvonalaknak e tevékenység első lépését kell képezniük, 
amelynek – a PROGRESS program keretében – a lakhatási vonatkozással bíró projektek 
jelentősebb támogatásában kell leképeződnie. 

 
 Az EGSZB támogatta az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) által a 

JESSICA elnevezésű új pénzügyi eszköz létrehozására vonatkozóan tett kezdeményezést, amely a 
hátrányos helyzetű városrészek (és azok szociális lakásbeli ellátottsága) fejlesztésének célzott 
támogatására törekszik. A JEREMIE nevű eszköz is lehetőséget jelent a szociálislakás-
szolgáltatók számára, akiknek tevékenysége arra irányul, hogy élhető városrészeket alakítsanak ki 
mindenkinek. 
 

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

 
 

10.  MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, ÁLLATTENYÉSZTÉS 
 

• Állatvédelmi címkézés 
–   Főelőadó: Leif E. NIELSEN (Egyéb tevékenységek/DK) 

 
–    Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 421/2007 

 
 –    Legfontosabb megállapítások: 

Egyre nő az érdeklődés az EU-ban a haszonállatok állatbarátabb termelési és tenyésztési 
módszereinek ösztönzése iránt. Éppen ezért az EGSZB javasolja egy, a 
minimumkövetelményeken túlmutató állatvédelmi címkézési rendszer felállítását, amely önkéntes 
ajánlat lenne az érintett termelők, a kereskedelem és az ipar számára. Ez konkrétan azt jelenti, 
hogy a logókat önkéntes alapon, színkódokkal vagy pontrendszerrel együtt lehetne alkalmazni, 
amelyek kiegészítenék a kiskereskedelmi minőségjelzéseket és független magánellenőrzés révén 
objektív értékesítési alapot teremtenének. Az EGSZB szerint egy ilyen rendszer elvben minden 
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haszonállat és állati termék esetében használható lehetne, illetve a WTO-rendelkezéseknek 
megfelelően importált termékekre is lehetne alkalmazni.  
Hangsúlyozza, hogy a minimumkövetelmények formájában történő hagyományos hatósági 
szabályozást továbbra is folytatni kell az EU-ban, ahogyan az eddig a tojás és az ökotermékek 
előállítási módjának jelzésére vonatkozó címkézéskor is történt. 
Úgy véli, hogy az EU állatvédelmi kutatási eredményei döntik el, hogy a jövőben lehetőség 
nyílik-e arra, hogy a mezőgazdaság–termelés–kereskedelem láncban tudományos és objektív 
alapon tekintettel legyenek-e az állatvédelmi szempontokra.  Mindenestre úgy véli, hogy 
elkerülhetetlen a többek között a fogyasztókat és a kiskereskedőket célzó, intenzív felvilágosító 
kampányok alkalmazása.  Az EGSZB ugyanakkor javasolja 
- egy, az EU által támogatott internetes oldal és adatbázis felállítását is, a nagyobb átláthatóság és 
nyitottság eléréséhez. A pontos tartalom megjelenítése azonban feltételezi a közös irányvonalak 
alkalmazását.  
- hogy a valótlan információval szolgáló és félrevezető reklámok tiltása és ellenőrzése szigorúbb 
feltételek mellett történjen annak biztosítására, hogy a vállalkozások nagyobb mértékben eleget 
tegyenek saját kijelentéseiknek.  

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

•  A gömbfa osztályozása 
– Előadó: Tadeusz DORDA (Munkaadók/PL) 

 
– Hivatkozás: COM(2006) 557 final – 2006/0178 COD – CESE 420/2007 

 
– Kapcsolattartó:  Filipa Pimentel 

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

11. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

• A peszticidek fenntartható használata 
–  Előadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 373 final – 2006/0132 COD – CESE 419/2007 

 
– Kapcsolattartó:  Yvette Azzopardi 
    (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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12. OKTATÁS 

 

•  Európai Technológiai Intézet 
–  Előadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
–  Hivatkozás: COM(2006) 604 final – 2006/0197 COD – CESE 410/2007 
 
–  Legfontosabb megállapítások: 

 
Az EGSZB teljes meggyőződésével támogatja az Európai Technológiai Intézet (ETI) 
létrehozására irányuló elképzelést, a színvonalas képzéshez, innovációhoz és kutatáshoz való 
hozzájárulás, valamint az ipar, a felsőoktatás és a tudomány területén működő európai 
kompetenciaközpontok közötti együttműködés és integráció előmozdítása érdekében. 
 
Az EGSZB hangsúlyozza: fontos az ETI létrehozására irányuló javaslat kidolgozása. 
 
Úgy véli, hogy a jövőbeni ETI-nek – amennyiben nemzetközi szinten eredményes szereplővé 
kíván válni – túl kell lépnie a források puszta összefogásában betöltött feladatán. 
 
Az EGSZB szerint az is fontos, hogy ne ragadjunk le a „a tudás nemzetközileg elismert jelképe” 
elképzelésnél, hanem konkrét eredményeket kell elérni.  
 
Az ETI sikere erősen függ majd a Közösség és a tagállamok általi kielégítő mértékű 
finanszírozástól; más, már elfogadott kutatási és innovációs programoktól azonban nem lenne 
szabad forrásokat elvonni.  
 
Az EGSZB úgy véli továbbá, hogy az ETI „rendszernek” lehetőség szerint be kellene vonnia az 
EU-ban már létező, előzőleg kiválasztott kiválósági központokat, nem lenne szabad azonban az 
Unióban már létező kiválósági intézmények támogatását szolgáló bürokratikus 
látszatintézménnyé válnia.  
 
Ezzel kapcsolatban ésszerű lenne egyfajta ETI befektetési társaság („IET investment 
management company”) létrehozása. 
 
Végül az EGSZB véleménye szerint nagyobb átláthatóságra van szükség mind az ETI-oklevelek 
meghatározása, mind pedig a tudományos és innovációs társulások, vagy maga az ETI általi 
kiállításuk vonatkozásában.  
 
Az ETI alapszabályát illetően az EGSZB ésszerűnek tartaná, ha az Európai Bizottság által 
javasolt alapszabályban szereplő igazgatótanács/végrehajtó bizottság mellett egy a tagállamok 
képviselőiből álló felügyelőbizottság is létrejönne, amelynek elnöki tisztét az Európai Bizottság 
képviselője látná el, valamint egy a vállalkozói szféra, a kutatóközpontok és az egyetemek 2-2 
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képviselőjéből álló igazgatóság, melynek elnökségét az igazgatótanács elnöke, az ügyvezető 
igazgató, továbbá egy rektor alkotná. 

 
–   Kapcsolattartó:  Magdalena Belarova-Carabin 
    (Tel.: 00 32 2 546 83 03 –  
    e-mail: magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

13. KÖZÖSSÉGI JOG 
 

• Az Európai Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások 

– Előadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók/FR) 
 
– Hivatkozás: COM(2006) 901–903 és COM(2006) 905–926 final – CESE 418/2007 
 
– Kapcsolattartó:  Luís Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


