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A plenáris ülésen részt vett Margot WALLSTRÖM, az Európai Bizottság alelnöke. Hozzászólásainak, 
valamint az azokat követő vitáknak témái az intézményközi kapcsolatok, a részvételen alapuló 
demokrácia és a kommunikációs politika voltak.. 
 
Margot WALLSTRÖM főként az Európai Bizottság és az EGSZB szorosabb együttműködése mellett 
emelt szót. Véleménye szerint az EGSZB-nek nagyobb befolyással kell lennie az Európai Bizottság 
javaslataira, ötleteire és jogi aktusaira, és ezt rögzíteni kell az együttműködésről szóló új 
jegyzőkönyvben is, amelyről jelenleg tárgyal a két intézmény. Margot WALLSTRÖM utalt az 
EGSZB-nek főként a növekedést és a foglalkoztatást támogató stratégia konszolidációjában betöltött 
fontos szerepére. Az EGSZB szerinte jelentős mértékben hozzájárulhatna az európai üzenetek 
célcsoportokra irányuló közvetítéséhez, hiszen fontos szereplője az Unió új, globális kommunikációs 
stratégiájának. Továbbá javasolta egy civil társadalmi csúcstalálkozó megszervezését, és felkérte az 
EGSZB-t, hogy segítsen a részvételen alapuló demokrácia tervezetének kialakításában. 
 
 
1. STRUKTURÁLIS ALAPOK ÉS ÁGAZATI FEJLESZTÉS 
 

• Alapok (Általános rendelkezések) 
 
− Előadó: Henri MALOSSE (Munkaadók – FR) 
 
− Hivatkozás: COM(2003) 492 final – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
 
− Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, melynek célja a kohéziós politika 

összehangolása az Unió nagy stratégiai céljaival, miközben kijelöli e politika technikai és anyagi 
keretét a kibővített Európában. Az EGSZB úgy ítéli meg azonban, hogy a szövegnek 
általánosságban részletesebben kellene foglalkoznia a prioritásokkal, különben fennáll a veszély, 
hogy a programok nem hajthatók végre, mert az anyagi eszközök a szükségletekhez képest nem 
bizonyulnak elegendőnek. 

 
 Az EGSZB aggodalmát fejezi ki a miatt a javaslat miatt is, amely szerint a támogathatóság 

kritériumainak meghatározását és a strukturális alapok eszközeit felhasználó régiók kiválasztását 
nemzeti szintre kell helyezni, és sajnálatosnak tartja, hogy a javaslat túl kevés figyelmet szentel 
az összes szereplő bevonásának egy helyi partnerség keretében. 
 

 Az egyetlen alap létrehozásával, az adminisztráció decentralizálásával és a le nem kötött 
eszközök visszavonásának körülményeivel kapcsolatosan az EGSZB helyesli a nemzeti stratégiai 
kerettervek támogatására, a járulékosság elvére, a részvételi arányszámok módosítására és a 
globális támogatások nagyobb mértékű alkalmazására vonatkozó javaslatokat. 
Elengedhetetlennek tűnik egy részletes vizsgálat a javasolt módosításoknak az állami és a 
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magánszektor közötti partnerségekre gyakorolt hatásairól, hogy ne merüljön fel annak veszélye, 
hogy az állami szektor hozzájárulása csökken vagy egészen megszűnik. 

 
– Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Kohéziós Alap 
 
− Előadó: Francisco João SILVA (Egyéb tevékenységek – PT) 
 
− Hivatkozás: COM(2003) 494 final – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB helyesli azt a tervet, hogy a Kohéziós Alapról szóló rendelet csak az alap 

felhasználásának és hozzáférhetőségének általános céljait és irányvonalait foglalja össze. 
 
 A „konvergencia” célkitűzés hatékonyabb és gyorsabb megvalósítására való tekintettel az 

EGSZB az Európai Bizottság és a tagállamok közötti megfelelő együttműködést javasol. 
 
 Az EGSZB megítélése szerint az Európai Bizottságnak megfelelően mérlegelnie kellene, hogy a 

Kohéziós Alapból támogatott tagállamok célkitűzéseivel kapcsolatban célszerű-e a túlságosan 
nagy hiánnyal rendelkező állami költségvetések feltételes támogatásának szabályát alkalmazni. 

 
 Végül pedig az EGSZB amellett foglal állást, hogy több költségvetési eszközt kell a Kohéziós 

Alap rendelkezésére bocsátani. 
 
– Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 

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

• Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 
– Előadó: Vladimir MATOUSEK (Munkavállalók – CZ) 
 
– Hivatkozás: COM(2004) 495 final – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
– Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB helyesli az Európai Bizottság javaslatát. 
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 Főként azt a tényt üdvözli, hogy az Alap által támogatandó intézkedések az Európai Uniónak a 
lisszaboni és göteborgi csúcson megfogalmazott prioritásaira összpontosítanak. 

 
 Továbbá úgy ítéli meg, hogy kiemelten kellene kezelni a kutatás és technológiai fejlesztés, az 

innováció és a vállalkozás kérdését, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) támogatása 
érdekében. 

 
 Végül pedig üdvözli az európai területi együttműködés elősegítésére irányuló javaslatokat, és 

úgy ítéli meg, hogy ezeket tovább kellene fejleszteni. 
 
– Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Határokon átnyúló európai együttműködési csoportosulás 
 
– Előadó: Michel NOLLET (Munkavállalók – BE) 
 
– Hivatkozás: COM(2004) 496 final – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
– Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB ésszerűnek tartja a gazdasági és szociális területen tevékenykedő települési és 

regionális erők bevonását a határokon átnyúló európai együttműködési csoportosulások 
(HEECS) létrehozásába.  

 
 Az EGSZB általában véve egyetért az Európai Bizottság javaslatával és az abban megnevezett 

célokkal, sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a szociális partnereknek az ellenőrzésben való 
részvételét a javaslat nem említi. 

 
– Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 

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

• Európa ipari körzetei 
 
– Előadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók – IT) 
 
− Hivatkozás: CESE 374/2005 – Saját kezdeményezésű vélemény 
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− Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB egy programkeretet nyújtó európai körzeti platform létrehozását javasolja. 
 
 Az EGSZB szerint szükséges megfontolni a tudásalapú metakörzetek európai hálózatának a 

Közösség által történő elismerését, és az európai konzorciumokat olyan módon tipologizálni, 
hogy azok támogassák a vállalkozó szellemet, a szociális felelősséget, az új tevékenységek 
kiépítését és az élethosszig tartó tanulás kialakítását, valamint ösztönözzék a határokon átnyúló 
partnerségi kapcsolatokat. 

 
 Végül az EGSZB úgy ítéli meg, hogy az ipari körzetekben felgyülemlő tapasztalat, amely most a 

tudásalapú metakörzetek javára válik, kiváló alkalmat szolgáltat arra, hogy: 
 

– növeljék a foglalkoztatottságot; 
– javítsák a társadalmi viszonyokat a munkaerőpiacon; 
– minden szinten szélesítsék a munkavállalók szakmai képzettségét; 
– biztonságos és egészséges munkahelyeket biztosítsanak; 
– kifejlesszék és elterjesszék az etikai és környezetvédelmi tanúsítást (ISO14000 és EMAS); 
– jobban oldják meg a hitelhez jutási problémákat és a Bázel II hatásait; 
– javítsák az Európában gyártott termékek minőségét és versenyképességét; 
– támogassák és szélesítsék az exportlehetőségeket; 
– újból erősítsék meg a munkateljesítmény, a dolgozók és a vállalat elsőbbségét a bürokráciával 

szemben. 
 
 Ebben az összefüggésben az EGSZB ésszerűnek tartja e vélemény alapján egy nyilvános 

konzultáció megszervezését, amelyen a különböző ipari körzetek szerepvállalói, valamint az 
érintett, különböző állami szinteken tevékenykedő szervezetek vesznek részt. 

 
− Kapcsolattartó: João Pereira Dos Santos 

(Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.preiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• A kibővített Unió idegenforgalmi politikája 
 
– Előadó: Juan MENDOZA CASTRO (Munkavállalók – ES) 
 
– Hivatkozás: CESE 375/2005 – Saját kezdeményezésű vélemény 
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– Főbb pontok: 

 
 Az idegenforgalom kulcsfontosságú gazdasági ágazat és iparág a kibővült Európa tényleges 

felépítéséhez, amelynek a legszélesebb értelemben vett fenntarthatóság kritériumainak 
tiszteletben tartásával kell történnie, s amelynek hatékonyan hozzá kell járulnia Európa 
társadalmi kohéziójához. 

 
 Az új tagállamok az idegenforgalomban a gazdasági fejlődés jelentős lehetőségét látják, melynek 

révén jövedelmi szempontból felzárkózhatnak az Unió régebbi tagállamaihoz. Kulturális, 
természeti és hagyománybeli sokféleségük a kínálat és a kereslet növekedéséhez vezet mind a 
belső, mind a külső idegenforgalmi piacon. 

 
 A további államokkal történő bővítés hatása az idegenforgalmi ágazat jövője szempontjából – 

különösen ha az európai idegenforgalmi modell a fenntarthatóság jegyében alakul ki – igen 
pozitívnak ítélhető. 

 
 „Az EGSZB többek között a következő javaslatot szeretné az összes tagállam intézményeihez 

eljuttatni, illetve azt velük elfogadtatni: induljon „felvilágosító kampány” az idegenforgalom, 
mint Európa stratégiai iparága témájában. 

 
− Kapcsolattartó: Nemesio Martinez 

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

• MÉDIA 2007 
 
– Előadó: Jorge PEGADO LIZ (Egyéb tevékenységek – PT) 
 
− Hivatkozás: COM(2004) 470 final – 2004/0151 (COD) – CESE 380/2005 
 
– Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság kezdeményezését, amely jelentős mértékben átveszi az 

EGSZB számos – korábbi véleményekben megfogalmazott – indítványát és ajánlását. 
 

 Nézete szerint az európai bizottsági javaslat továbbra sem terjed ki megfelelően bizonyos 
szempontokra, azzal kapcsolatban, hogy az új program: 

 
– megerősítse a pluralizmusnak és a sokféleségnek ártó összefonódások megelőzésére szolgáló 

intézkedéseket; 
– egészítse ki a közös stratégiára irányuló egyéb uniós intézkedéseket, és legyen velük 

összhangban; 
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– kiemelt fontossággal kezelje a technikai fejlesztést, az innovációt és a művek határokon 
átnyúló forgalmazását; 

– európai hálózatok létrehozása révén könnyítse meg az európai audiovizuális örökséghez 
történő nyilvános hozzáférést; 

– biztosítsa a program végrehajtásának rendszeres, módszeres értékelését, annak érdekében, 
hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat optimális módon használják fel; 

– a fesztiválokról történő rendszeres tájékoztatással fokozottan támogassa az európai filmeket 
Európában és világszerte egyaránt. 

  
− Kapcsolattartó: Raffaele Del Fiore 

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

2.  FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS 
 

• A szervezett civil társadalom szerepe a bejelentés nélküli munka elleni 
harcban 

 
− Előadó: Erik HAHR (Munkaadók – SE) 
 
− Hivatkozás: CESE 385/2005 – Saját kezdeményezésű vélemény 
 
− Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB üdvözli a Tanács arra irányuló kezdeményezését, hogy állásfoglalásával a 

bejelentetlen munka kérdését a vita középpontjába állítsa, valamint megállapítja, hogy az Európai 
Bizottság 2003-ban az egész kibővített Európára kiterjedő alapos kutatást végzett a bejelentetlen 
munkavégzés tekintetében.  
 
Az EGSZB fel kívánja hívni a figyelmet egyes olyan területekre, amelyeket közelebbről meg 
kell vizsgálni, és tekintetbe kell venni: 

 
Javítani kell a foglalkoztatás bejelentésére ösztönző feltételeken, és hatásos szankciókat kell 
kilátásba helyezni. 

 
A nők nagyon gyakran kényszerülnek gyengén fizetett feketemunka végzésére. A hatásos 
intézkedések megtételéhez szükség van helyzetük megfelelő tisztázására. 

 
A hatóságok kötelesek a bevándorlókat egyértelműen tájékoztatni jogaikról, és biztosítani 
számukra a szabályozott munkaerőpiachoz, valamint a képzési és továbbképzési lehetőségekhez 
való hozzáférést; vannak olyan személyek, akiknek iratait elveszik, hogy ezzel 
„becsempészésük” költségeinek megtérítésére kényszerítsék őket. 
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A bürokratikus terhek csökkentése érdekében módosítani szükséges a vállalkozási tevékenységre 
– különösen az új vállalkozások beindítására – vonatkozó jogszabályokat. Az új vállalkozások 
tulajdonosainak fontos tudniuk, hogy a társadalom milyen jogi követelményeket támaszt egy 
vállalat vezetésével szemben, többek között a munkavállalókra vonatkozó munkajogi 
rendelkezések és a szociális védelem tekintetében. 

 
Átfogóan tájékoztatni kell a gyártókat és a fogyasztókat, hogy tudatosítsuk a bejelentetlen 
munka negatív hatásait az állami bevételekre és a szociális biztonsági rendszerekre. 

 
Az illetékes hatóságok általi ellenőrzés megerősítése, többek között a bűnüldözési kapacitások 
kiépítése, valamint az összes illetékes hatóság együttműködése révén; 

 
Ésszerű lenne egy átfogó tanulmány elkészítése, amely megvilágítaná az adók és járulékok, 
illetve a feketemunka megjelenése közötti viszonyt. 

 
Néhány Unión kívüli országban nem tartják be az általánosan elfogadott szociális normákat, az 
európai uniós tagállamok ezen országokban tevékenykedő vállalkozásainak ezt figyelembe kell 
venniük. 

 
Fontos végrehajtani az európai foglalkoztatási stratégiát; a feketemunka, illetve a bejelentetlen 
munka legjobb ellenszere a teljes foglalkoztatást és minőségileg magas szintű munkahelyeket 
biztosító, jól működő munkaerőpiac. 

 
− Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Foglalkoztatási és szociális szolidaritási közösségi program – PROGRESS 
 
− Előadó: Wolfgang GREIF (Munkavállalók – AT) 
 
− Hivatkozás: COM(2004) 488 final – CESE 386/2005 
 
− Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB általában véve üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, néhány konkrét pontot 

illetően azonban vannak aggodalmai. 
 
 Ez főként a következő témakörökre vonatkozik: a) nagyobb koherencia más közösségi 

politikaterületekkel, b) a növelendő pénzügyi eszközök biztosítása és a források elosztása a 
nemrég pontosított módon, c) széles körű hozzáférhetőség és használhatóság a végfelhasználók 
számára az Európai Bizottság szintjén történő ésszerűsítések ellenére is, d) átláthatóság és 
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részvétel a programbizottság munkájában, e) a civil társadalom bevonása mind nemzeti, mind 
európai szinten. 

 
− Kapcsolattartó: Pierluigi Brombo 

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

• Minőségbiztosítás a felsőoktatásban 
 
− Előadó: Mário SOARES (Munkavállalók – PT) 

 
− Hivatkozás: COM(2004) 642 final – 2004/0239 (COD) – CESE 387/2005 
 
− Főbb pontok: 
 
 A kiváló minőségű oktatás és képzés megkövetelése elengedhetetlenül fontos a lisszaboni 

célkitűzések megvalósítása érdekében. Ezzel kapcsolatban az EGSZB hangsúlyozza a diákok és 
munkavállalók nagyobb mobilitásának fontosságát az európai tudásalapú társadalom 
létrehozásában. A mobilitás kulcsfontosságú szerepet játszhat az egész Európára kiterjedő 
munkaerőpiac megvalósításában és egy versenyképesebb tudásalapú társadalom felépítésében. 

 
 Ez a szándék húzódik meg a javasolt ajánlások mögött is, mivel annak érdekében, hogy a 

mobilitás teljes mértékben megvalósuljon, a diplomák és képesítések kölcsönös elismerése 
szükséges, ez azonban hatékony, koherens mechanizmusokat kíván meg szerte Európában, 
minden érintett fél részvételével. Ebben a vonatkozásban különösen fontos az európai 
felsőoktatás minőségének értékelésére és akkreditálására irányuló megfelelő munkamódszerek 
kialakítása. 

 
 Mindettől függetlenül az EGSZB úgy véli, hogy ezek az értékelési mechanizmusok, amelyek 

persze fontosak a felsőoktatás minőségének javítása és hitelessége érdekében, nem függhetnek 
túlságosan a piac mindenkori követelményeitől, mivel figyelembe kell venni az oktatás hosszú 
távú céljait és távlatait, az alapkutatásokkal kezdve. 

 
 Ezenkívül az EGSZB hangsúlyozza, hogy a felsőoktatás finanszírozása még mindig a szóban 

forgó alapvető célkitűzések elérésének meghatározó tényezője. Nem lenne helyénvaló, ha a 
felsőoktatási intézmények a pénzügyi korlátok miatt nem férhetnének hozzá a jobb 
minőségellenőrzési és akkreditációs ügynökségekhez. 

 
 Az EGSZB két meghatározó elvnek szeretne hangot adni a kölcsönös elismeréshez kapcsolódó 

célkitűzéssel kapcsolatban, melyeket kifejezetten meg kellene említeni a tagállamoknak szóló 
ajánlásban: 

 
− a minőségbiztosítási rendszereket nem lehet rákényszeríteni az intézményekre, hanem az 

érintetteknek – különösen az előadóknak és a tanulmányi hatóságoknak – kell azokat 
elfogadni, és céljuk a tagállamok felsőoktatásának javítása kell, hogy legyen; 
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− a felsőoktatási intézmények számára hozzáférést kell biztosítani a minőségbiztosítási 

módszerek és technikák elősegítésének, támogatásának és megvalósításának 
finanszírozásához szükséges forrásokhoz, különösen a tényleges oktatást nyújtó felek 
elengedhetetlenül szükséges bevonása érdekében. 

 
− Kapcsolattartó: Stefania Barbesta 

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

• Az egységes piac prioritásai, 2005–2010 
 
– Előadó: Bryan CASSIDY (Munkaadók – UK) 
 
– Hivatkozás: CESE 376/2005 – További saját kezdeményezésű vélemény 
 
– Főbb pontok: 
 
 Az Európai Bizottságnak egyszerűsítenie, egységes szerkezetbe foglalnia és egymással jobban 

összhangba hoznia kellene a meglévő európai uniós jogi előírásokat, hogy ezáltal kiaknázhatók 
legyenek az egységes piacban rejlő lehetőségek.  

 
 Az EGSZB álláspontja szerint az egységes piac elérésének fő gátjai a tagállamok. Egyesek 

késlekednek a végrehajtással, mások túlrészletezett módon hajtják végre a rendelkezéseket, 
ellenérzéseket keltve az egységes piaccal és az EU-val szemben. Megint más államok azzal 
gátolják a folyamatot, hogy a pénzintézetek, például bankok külföldi cégek általi felvásárlását 
megtiltó nemzeti törvényeket fogadnak el. Ismét mások megengedik állami iparvállalataiknak, 
hogy külföldi cégeket szerezzenek meg, anélkül azonban, hogy ezt fordítva is lehetővé tennék. 
Az, hogy néhány ország állami iparvállalatai számára korlátlan pénzeszközök állnak 
rendelkezésre, a verseny torzulását jelenti, s ezzel a kérdéssel az Európai Bizottság eddig 
vonakodott foglalkozni. 

 
− Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 

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

• A nagy alapterületű kiskereskedelmi egységek szektora – Tendenciák és a 
termelőkre és fogyasztókra gyakorolt hatások 

 
– Előadó: Frank ALLEN (Egyéb tevékenységek – IE) 
 
– Hivatkozás: CESE 381/2005 – Saját kezdeményezésű vélemény 
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– Főbb pontok: 
 

A saját kezdeményezésű vélemény az élelmiszer-kereskedelmi láncokkal foglalkozik, és egy 
általános elemzés keretein belül vizsgálja az ilyen kereskedelmi egységek növekvő 
koncentrációjának a fogyasztókra, a szupermarketek dolgozóira, a termelőkre és szállítókra 
gyakorolt lehetséges hatásait. A vélemény a következő tendenciákat, illetve problémákat emeli 
ki: 

 
•  A nagy üzletláncok árképzési politikája, valamint az alacsony árakért vívott folyamatos 

harca rövid távon ugyan előnyös következményekkel jár, hosszú távon azonban hátrányosan 
befolyásolja az élelmiszerek minőségét, a vásárlói kínálatot és az ökológiai körülményeket. 

 
•  A nagy üzletláncok a munkahelyeket gyakran részmunkaidőben foglalkoztatott, alacsonyan 

képzett női munkaerővel töltik be. Bár a különleges munkafeltételek egyrészt jó 
lehetőségeket kínálnak a családosoknak, diákoknak stb. a rugalmas munkaidő miatt, 
másrészt kizsákmányoláshoz és igen alacsony bérekhez is vezethetnek. Kiemelkedően 
fontos, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott személyeket ne érje semmiféle hátrányos 
megkülönböztetés. 

 
•  A vélemény elemzi a termelőknek és beszállítóknak fizetett, illetve a végfelhasználók által 

fizetendő árak közötti különbségeket. A Következtetésekben megállapítják, hogy a termelők 
egyre alacsonyabb árat kapnak a termékeikért, míg a végfelhasználók a szupermarketekben 
egyáltalán nem fizetnek értük kevesebbet, vagyis egyre nő a szupermarketek haszonkulcsa. 
Ez megnehezíti a termelők és a beszállítók munka- és életkörülményeit. Az agresszív 
árképzési politika és a beszerzési ár alatt történő értékesítés növeli a gyártókra és a 
beszállítókra gyakorolt nyomást. 

 
A vélemény megállapítja, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság számára nagyon fontos a 
lehetséges problémák alapos megfigyelése és a megfelelő reagálás, még ha a nagy üzletláncok 
sok előnnyel is járnak a fogyasztók és a gazdaság számára. A vélemény következtetései: 

 
•  Több információra és nagyobb átláthatóságra van szükség a kiskereskedők, a beszállítók 

(élelmiszer-feldolgozók) és a mezőgazdasági termelők közötti árképzési szerkezetet és a 
haszoneloszlást illetően. 

 
•  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő verseny álljon fenn a tagállamon belül a 

régiók között. A versenyjog egyik elemét, a közérdek fogalmát felül kellene vizsgálni: 
helytelen, hogy csak az árakra és a piaci erőviszonyokra korlátozódik. 

 
− Kapcsolattartó: Annika Korzinek 

(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Vállalatközi elektronikus piacok 
 
– Előadó: Göran LAGERHOLM (Munkaadók – SE) 
 
– Hivatkozás: COM(2004) 479 final – CESE 377/2005 
 
– Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB megítélése a következő: 
 

− Az Európai Bizottság közleménye összességében kiegyenlítetten kezeli az elektronikus 
piacok elfogadottságának fontos kérdéseit;  

  
− További cselekvésre van szükség. bizonyos mértékig a piac tartózkodása is érthető. főként a 

már bizonyos haladást elért elektronikus piacok különböznek a KKV-k hagyományos üzleti 
modelljeitől;  

  
− A határokon átnyúló kereskedelem tekintetében még sokkal nagyobb akadályok is léteznek. 

 
− Kapcsolattartó: Nemesio Martinez 

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

 
• PRISM 2004 
 
– Előadó: Madi SHARMA (Munkaadók – UK) 
 
– Hivatkozás: CESE 835/2004 fin – Tájékoztató jelentés 
 
– Főbb pontok: 

 
 Az EGSZB nézete szerint javítani kell a PRISM-adatbázis hatékonyságát, tartalmának tükröznie 

kell az esetleges felhasználók elvárásait, valamint összhangban kell lennie az egységes piacon 
érvényesülő tendenciákkal és prioritásokkal. 

 
 Ennek az eszköznek az aktualizálására és az EGSZB szerepének és „láthatóságának” növelésére 

elkészült egy cselekvési terv. Ez a „fejlesztési vagy cselekvési terv” rövid, közép- és hosszú távú 
célkitűzéseket tartalmaz a jövőbeli haladás ellenőrzését szolgáló időkeret megadásával együtt. 
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 Összehangolt erőfeszítésekre van most szükség ahhoz, hogy a PRISM forrásokat és anyagi 
fedezetet tudjon vonzani, annak érdekében, hogy növekedjen a presztízse, és hogy gondoskodni 
lehessen arról, hogy az eredetileg neki szánt célra használják. Az új tagállamok csatlakozása 
kitűnő alkalmat jelent e weboldal fejlesztésére. 

 
− Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 

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

4. KÖRNYEZET- ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM 
 
• LIFE+ 
 
– Előadó: Lutz RIBBE (Egyéb tevékenységek – DE) 

 
– Hivatkozás: COM(2004) 621 final – 2004/0218 (COD) – CESE 382/2005 

 
– Főbb pontok: 
 
 Az EGSZB alapvetően üdvözli a környezetpolitikának a többi politikaterületbe javasolt 

integrálását, mivel csupán a LIFE-program szerény eszközeinek segítségével nem lehetne 
haladást elérni az EU környezetvédelmének terén. 

 
 Az Európai Bizottság javaslatában és általában a 2007-2013 időszakra szóló pénzügyi tervről 

jelenleg folyó vitában azonban az EGSZB nagy lehetséges veszélyeket lát a LIFE-program 
leendő sikerére nézve. Egyrészt semmiféle garancia nincs arra, hogy a környezeti érdekű 
intézkedésekhez más költségvetési tételeken belül valóban lesz finanszírozási forrás, másrészt a 
tagállamok szintjére való áthelyezés tervével az EU egy eddig ugyan szerény, de meglehetősen 
hatásos irányító eszközt ad ki a kezéből. Az EGSZB ezért azt kéri, hogy a LIFE-Környezet és a 
LIFE-Természet innovatív elemeit továbbra is hagyják meg egy az Európai Bizottság által kezelt 
támogatási alapban. 

 
− Kapcsolattartó: Johannes Kind 

(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• Szennyezőanyagok európai nyilvántartása 
 
– Előadó: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Munkavállalók – ES) 
 
– Hivatkozás: COM(2004) 634 final – 2004/0231 (COD) – CESE 383/2005 
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− Kapcsolattartó: Annika Korzinek 
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Előrecsomagolt termékek 
 
– Előadó: Madi SHARMA (Munkaadók – UK) 
 
– Hivatkozás: COM(2004) 708 final – 2004/0248 (COD) – CESE 379/2005 
 
– Főbb pontok: 

 
 Az EGSZB nézete szerint az új irányelv több lehetőséget ad az innovációra, piackutatásra és a 

fejlesztésre, ezáltal szélesebb választék nyílhat a fogyasztók számára. 
 
 Az EGSZB örömmel fogadja, hogy közeleg a metrológiai mennyiség felülvizsgálata: ez a 

fogyasztók és az európai iparágak védelmének egyik legfőbb prioritása. 
 
 Egyes vásárlókat megzavarhatja a túl sok különböző méretű csomagolás, valamint az olyan 

csomagolás, amely megtévesztőnek ugyan nem minősíthető, ám mégis azt az érzést kelti a 
fogyasztóban, hogy többet tartalmaz, mint valójában 

 
 A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv célkitűzéseit mindenképpen meg 

kell valósítani, függetlenül attól, hogy a kiszerelések szabályozás alatt állnak-e vagy sem. 
 

− Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Élelmiszer-adalékanyagok és édesítőszerek 
 
– Előadó: Ann DAVISON (Egyéb tevékenységek – UK) 

 
– Hivatkozás: COM(2004) 650 final – 2004/0237 (COD) – CESE 384/2005 
 
− Kapcsolattartó: Annika Korzinek 

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

• Veszélyes anyagok 
 
– Előadó: David SEARS (Munkaadók – UK) 
 
– Hivatkozás: COM(2004) 638 final – 2004/0225 (COD) – CESE 378/2005 
 
– Főbb pontok: 

 
 Az EGSZB támogatja a bizonyos veszélyes anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására 

vonatkozó, az Európai Bizottság dokumentumában megfogalmazott korlátozásokat. 
 
 Azonban a 76/769/EGK tanácsi irányelv korábbi módosításaihoz hasonlóan az EGSZB sajnálatát 

fejezi ki amiatt, hogy egymáshoz nem kapcsolódó termékek egyazon szövegben szerepelnek, ami 
a külső körülmények változásával bizonyos részletkérdések tekintetében folyamatos 
módosításokat tehet szükségessé. 

 
− Kapcsolattartó: Joăo Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

_____________ 


