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A plenáris ülésen részt vett Kovács László európai bizottsági tag, aki az Európai Unió 
adópolitikájáról mondott beszédet. 
 
 

1. AZ EURÓPAI UNIÓ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYPOLITIKÁJA 
 

• A HÉA egyszerűsítése 
− Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók – IT) 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – 

CESE 531/2005 
− Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB egyetértését fejezi ki az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, de a döntéshozók 
figyelmébe ajánl egy szerinte lényeges szempontot: ha az egyablakos ügyintézés rendszere arra 
hivatott, hogy a vállalkozások és a különböző nemzeti közigazgatások közötti egyedüli közvetítő 
legyen, úgy valóban egyedülinek kell lennie, mind az eljárások, mind befizetendő és kivetett 
összegek kezelése tekintetében. Ez a folyamat mindaddig nem jut nyugvópontra, amíg nem 
történik meg az adókulcsok és a nemzeti rendelkezések harmonizációja, mely egy valódi egységes 
piac megteremtése szempontjából is létfontosságú.  

 
− Kapcsolattartó: Szíj Borbála 

                  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Sajátforrás-rendszerek 
– Előadó: Umberto BURANI (Munkaadók – IT) 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
− Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB – figyelmét befizetések méltányos elosztására, illetve a költségek és a haszon 
tagállamok közötti befizetési és elosztási mechanizmusára irányítva – megkérdőjelezi a HÉA mint 
uniós saját forrás fenntartásának értelmét, és kétli, hogy helyénvaló az immár folyamatosan 
hanyatló, hagyományos saját forrásokból származó bevételt továbbra is az EU saját forrásai között 
számon tartani, és úgy véli, hogy – az Európai Bizottság megközelítésével ellentétben – jobb lenne 
a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) hányadának kiigazításával helyettesíteni azt. Az EGSZB újfent 
hangsúlyozza, hogy ellenzi mind a szennyező energiaforrásokra kivetendő adót, mind pedig az 
adóalapú saját források bármilyen mértékű növelését, különösen, ha azt arra a – véleménye szerint 
téves – meggyőződésre alapozzák, hogy ezzel Európa közelebb kerül a polgárokhoz és 
átláthatóbbá válik számukra. 

 
A kötelezettségvállalásokat tekintve a jövő tendenciáit nagyrészt a globális szolidaritás és a 
globális fejlődés fogja meghatározni. Az általánossá tett korrekciós mechanizmussal kapcsolatban 
pedig az EGSZB úgy véli, hogy a befizetési kritériumok szerves részét kell képeznie olyan 
kiegyensúlyozott, de főként átlátható és megfelelően alátámasztott megoldások révén, amelyek 
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egyensúlyt teremtenek a tiszta visszatérítés és a szolidaritás között, mivel figyelembe veszik, hogy 
a közvéleményt illetően különös politikai érzékenységgel kell eljárni Európában, különösen pedig 
az új tagállamokban.  

 
− Kapcsolattartó: Roberto Pietrasanta 

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

• Pénzmosás 
− Előadó: John Simpson (Egyéb tevékenységek – UK) 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 448 final – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
− Lényeges pontok: 

 
Amint az Európai Unió tapasztalatokat szerez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának 
megelőzésére vonatkozó irányelvek alkalmazásának tekintetében, valószínűleg fontolóra kell 
vennie néhány összefüggést és politikai szinergiát a bűnözői magatartás és az elrettentés más 
aspektusaival kapcsolatban.  Az EGSZB ebben a véleményében javaslatot tett: 
 
- az irányelvtervezet összehasonlítására az Európa Tanács büntetőjogi munkáival; 
- a bűnözői pénzeszközök elkobzására vonatkozó előkészületek tisztázására; 
- a szervezett bűnözés problémájával küzdő harmadik országoknak nyújtandó nagyobb segítségre; 
- konkrét érzékeny területekre, mint például a határon átnyúló adóelkerülés 

 
− Kapcsolattartó: Szíj Borbála 

                  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

2. FENNTARTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖZÖSSÉGI 
FINANSZÍROZÁSA 

 

•  A pénzügyi terv és a fenntartható fejlődés 
– Előadó:  Ulla Brigitta Sirkeinen (Munkaadók – FIN) 
– Társelőadók: Ernst Erik Ehnmark (Munkavállalók – SE) 
    Lutz Ribbe (Egyéb tevékenységek – DE) 

 
–   Hivatkozási alap:   Feltáró vélemény – CESE 528/2005 

 
–   Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB azt várja, hogy a fenntartható fejlődés jelentősége a költségvetés végrehajtásában 
konkrétan is tükröződik majd, nem pedig arról lesz szó, hogy ugyanazt csinálják tovább új címszó 
alatt. Elsődleges fontosságú, hogy az új pénzügyi tervben világosan tükröződjenek a lisszaboni 
célkitűzések és a fenntartható fejlődés. Ennek érdekében a ráfordításokat mindenképp át kell 



- 3 - 

CESE 65/2005 EN-AGN/MBK/akm .../... 

csoportosítani, függetlenül attól, hogy végül a saját források milyen szintjéről születik döntés. Ha 
a pénzügyi terv nem kormányozza helyes irányba az EU fejlődését, akkor nem sok remény van 
arra, hogy más politikákkal vagy későbbi pénzügyi kiigazításokkal sikerül ezt elérni. 
 
Az EGSZB osztja az Európai Bizottság álláspontját a tekintetben, hogy a lisszaboni stratégia 
alapján 2010-ig kiemelt kérdésként kell kezelni a növekedést és a foglalkoztatást. A 
versenyképesség és a gazdasági növekedés azonban önmagukban nem végcélok, csupán eszközök 
a szociális és környezetvédelmi célok eléréséhez. A fenntartható fejlődés stratégiájának kiemelt 
területeit, illetve az egyéb, felismerten fenntarthatatlan tendenciákat mutató területeket 
(klímaváltozás, közlekedés, közegészségügy, természeti erőforrások, a szegénység felszámolása, a 
népesség elöregedése és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség) a költségvetési politikákban 
is prioritásként kell kezelni. 
 
Egy költségvetési tétel önmagában többnyire se nem „fenntartható”, se nem „fenntarthatatlan”. A 
fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásai a finanszírozandó projektek célkitűzésein, kritériumain 
és programjaik részletes tervén múlnak. Azt, hogy a politika összhangban legyen a fenntartható 
fejlődés céljaival, mindenekelőtt a költségvetés minden egyes programjára és célkitűzésére 
vonatkozó hatáselemzésekkel lehet biztosítani. Ezekben olyan kritériumokat kell szerepeltetni, 
mint például a projekt hatása a környezetre, az egészségre, munkahelyek teremtésére vagy 
megszűnésére és az EU versenyképességére. A fenntarthatóság elvének meg nem felelő 
tevékenységek támogatását pedig különösen be kell szüntetni. 
 
Az EGSZB hangsúlyozza a tudás, a kutatás és fejlesztés, valamint az új technológiák 
kulcsszerepét. Ha valóban hangsúlyt fektetünk erre, és biztosítjuk a megfelelő forrásokat is, 
Európának a Föld más részeivel folytatott ádáz versenyben egyedülálló esélye van a 
termelékenység, a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás növelésére, és ha az emberek 
igényeit nagyobb környezetvédelmi hatékonyságú, az egészséget védő és biztonságos 
technológiai megoldásokkal elégítjük ki, csökkenhet a környezetre és a természeti erőforrásokra 
nehezedő nyomás is. 

 
– Kapcsolattartó: Johannes Kind 

          (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Európai Halászati Alap 
– Előadó: Gabriel Sarró Iparraguirre (Egyéb tevékenységek – ES) 
 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 

532/2005 
 
− Lényeges pontok: 

Az EGSZB támogatja az Európai Halászati Alapról (EHA) szóló rendelettervezetet, mivel az egy 
olyan pénzügyi eszközt hoz létre, amely kiegészíti az erőforrás-kezelést, és a közös halászati 
politikával egyezően segít kiigazítani az ágazat termelési szerkezetét.  
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A rendelettervezet öt prioritási tengelyt irányoz elő, amelyekkel kapcsolatban az EGSZB 
megjegyzései a következők: 
 
1. Intézkedések a közösségi halászflotta kiigazítására 
 
 Az Európai Uniónak továbbra is fenn kellene tartania egy működő és versenyképes 

halászflottát mind a kizárólagos gazdasági övezetén (EEZ) belül, mind azon kívül.  
 Igazságosabb kritériumokat kellene alkalmazni a leselejtezéssel kapcsolatos támogatások 

szintjének meghatározására. 
 Fel kellene venni a főmotor cseréjét a támogatásra jogosult fedélzeti beruházások közé.  

 
2. Akvakultúra, halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és kereskedelme 
 
 A tagállamoknak kellene meghatározniuk az Alap pénzügyi támogatásának 

legmegfelelőbb felhasználását.  
 Elsőbbséget kellene adni a mikro- és kisvállalkozások által benyújtott beruházások 

társfinanszírozása számára, azzal a kitétellel, hogy a benyújtott projekteknek gazdasági és 
kereskedelmi szempontból képesnek kell lenniük a vállalkozások versenyképességének 
javítására.  

 
3. Közös érdekeket célzó intézkedések 
 
 Az Alap támogathassa a magánvállalkozások által kezdeményezett, korlátozott időtartamú 

közös tevékenységeket és a közösségi halászatirányításhoz nyújtott tudományos és 
technikai tanácsadás fejlesztését célzó beruházásokat.  

 
4. Part menti halászati övezetek fenntartható fejlesztése 
 
 Törölni kellene azt a kitételt, mely a jogosult területeket a százezernél alacsonyabb 

lélekszámú településekre korlátozza. 
 El kellene ismerni a tagállamok jogát, hogy saját kritériumaik alapján állítsák fel a jogosult 

part menti övezetek listáját. 
 
5. Technikai segítségnyújtás 
 
 A belvízi vagy kontinentális vizeken folytatott halászati tevékenységeket is támogatni 

kellene. 
 

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

•  A munkaidő szervezése 
− Előadó: Ursula Engelen-Kefer (Munkavállalók – DE) 
 
− Hivatkozási alapok: COM(2004) 607 final – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Lényeges pontok: 
 

• Az EGSZB hangsúlyozni szeretné, hogy a kollektív szerződésben érintett felek nemzeti 
szintű feladata a rugalmas munkaidő speciális ágazati igényeket figyelembe vevő 
modelljeiről való megállapodás az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett; 

 
• az EGSZB megítélése szerint jogosan merülnek fel kétségek arra vonatkozóan, hogy az 

Európai Bizottság módosítási javaslata alkalmas-e a kitűzött célok tényleges elérésére. Az 
egyik ilyen cél: biztosítani a munkavállalók egészségének és biztonságának magas szintű 
védelmét a munkaidővel kapcsolatban; 

 
• az EGSZB ezért azzal a kéréssel fordul az Európai Bizottsághoz, a Parlamenthez és a 

Tanácshoz, hogy az irányelv átdolgozása során a következő szempontokat vegyék 
figyelembe: 

 
• a kollektív szerződésben érintett felek elsődleges szerepe a heti maximális munkaidő 

kiszámításához és betartásához alkalmazott referencia-időszak vizsgálatában az irányelv 
jelenlegi korlátain belül; 

 
• a rendelkezésre állási idő terén olyan megközelítés kidolgozása, amely összhangban áll az 

Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával, és a kollektív szerződésekben foglalt 
megoldásokat részesíti előnyben; 

 
• a munkaidő-szervezés megfelelő intézkedései a munka és a család jobb 

összeegyeztethetősége érdekében; 
 

• az egyéni „opt-out” felülvizsgálata abból a szempontból, hogy annak megtartása nem 
ellentétes-e az irányelv szellemével és célkitűzésével. 

 
− Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen 
                   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – E-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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4.  KÜLKAPCSOLATOK 
 
• India és az EU közötti kapcsolatok 
– Előadó: Sukhdev Sharma (Egyéb tevékenységek – UK) 
 
– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésű vélemény – CESE 530/2005 
 
– Lényeges pontok: 
• Az EU és India minden eddiginél eltökéltebben akarja szélesíteni és mélyíteni együttműködését. 
 
• A saját kezdeményezésű vélemény nem korlátozódik csupán az India–EU kapcsolatokról 2000-

ben készített első tájékoztató jelentés aktualizálására. Kifejezi azt a szükségletet is, hogy az 
EGSZB teljes mértékben használja ki az EU intézményein belül, valamint az indiai kormány által 
kifejezett komoly politikai támogatást az európai és indiai civil társadalmak közötti szorosabb 
együttműködés érdekében.   

 
• Evégett a vélemény emlékeztet arra, hogy az EGSZB közreműködésével már létrejött az indiai és 

az európai civil társadalmak képviselői közötti gyümölcsöző párbeszéd.  Kitér arra a további 
közreműködési lehetőségre is, amely nyitva áll az EGSZB előtt, különösen az EU–India Stratégiai 
Partnerség Közös Cselekvési Tervének előkészítésénél, nevezetesen a Kerekasztal-értekezlet 
révén. 

 
–   Kapcsolattartó: Susanna Baizou  
               (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – E-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. IPARI ÉS ÁGAZATI TERMELÉSI POLITIKA 
 

• Ipari szerkezetváltás a gépipari ágazatban 
– Előadó: Joost van Iersel (Munkaadók – NL) 
– Társelőadó: José Luis Castañeda Boniche (Egyéb tevékenységek – ES) 
  
–   Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésű vélemény – CESE 526/2005 

 
–   Lényeges pontok: 

A gépipar önmagában is egy ágazat, de mint a különböző iparágak által használt legfontosabb 
árucikkek és közös technológiák létrehozója, átfogó gerjesztő szerepet tölt be, és több szektorra 
kiterjedő dominóhatást vált ki. Kulcsfontosságú innovatív iparág, és éppen ezért minden európai 
ipari politikának a gépipart stratégiai ágazatként kell kezelnie. Az ágazat tökéletesen beleillik a 
lisszaboni menetrend megvalósítását célzó, regionális, nemzeti és EU-szintű meghatározott 
célkitűzéseket tartalmazó konkrét programokba. Ehhez mind horizontális, mind pedig 
ágazatspecifikus politikák szükségesek, valamint ezek megfelelő keveréke. Az ilyen politikák 
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segítséget nyújtanak abban, hogy az ágazat ne csak Európában, hanem világviszonylatban is kiváló 
legyen. 
 
Számos kérdést kell górcső alá venni a folyamatban lévő konzultációs eljárás és EU-szintű 
politikaalkotás során (a gépipar tekintetében), melyek ösztönző hatással bírnak majd a hasonló 
nemzeti és regionális szintű folyamatokra szerte Európában. EU-szinten többek között az alábbi 
specifikus feltételeket kell teljesíteni: hatékonyabb jogalkotás, ideértve a szabályozás előtti 
szabályozási hatástanulmányok elvégzését, valamint a már meglévő uniós jogszabályok megfelelő 
végrehajtását;  hatékony piacfelügyelet; technológiai platform létrehozása a kutatóközpontok és az 
egyetemek, valamint az ipar között tátongó szakadék áthidalása érdekében; az európai forrásokból 
finanszírozott kutatás–fejlesztés és az ipar igényei közötti összhang egyre fokozódó hiányának 
csökkentése; a kis- és középvállalkozások fejlesztését és innovációját támogató versenypolitika; a 
pénzpiacokhoz való hozzáférés javítása és a harmadik országok piacain történő befektetésekhez 
való szabad hozzáférést biztosító kereskedelempolitika. Ezenkívül szintén fontos a 
szakképzettséget a jelenlegi színvonalhoz igazítani. 
 
Az Európai Bizottság és az összes érintett fél uniós szintű párbeszéde a gépipar ipari 
vonatkozásairól létrehozhat egy, a gépipar számára kedvező EU-szintű keretet, és hozzá fog járulni 
az erős regionális csoportok támogatásához és fejlesztéséhez. Mindez erős elkötelezettséget kíván 
az európai intézmények, és különösen az Európai Bizottság részéről. 

 
–   Kapcsolattartó: Miguel Colera  
                   (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – E-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználása 
– Előadó: Paolo Braghin (Munkaadók – IT) 
 
– Hivatkozási alapok: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Lényeges pontok: 

Az EGSZB elsőrendű fontosságúnak tartja a gyermekek védelmét, hiszen ők fiziológiai, 
pszichológiai és fejlődésbeli jellegzetességeik alapján sérülékeny embercsoportot alkotnak.  
Emiatt megítélése szerint egyértelműen meghatározott és megalapozott kutatási igényen kell 
alapulnia a gyermekeken végzendő kísérletek tervezését és végrehajtását célzó döntésnek, 
valamint a tesztelés során biztosítani kell az etikai alapelvek betartását. 

 
Az EGSZB helyesli a Gyermekgyógyászati Bizottság létrehozását az Európai Gyógyszerértékelő 
Ügynökség (EMEA) keretein belül, és alkalmas eszköznek tartja azt a tudományos és etikai 
alapokon nyugvó, magas szintű kutatás biztosítására.  
 
Az EGSZB üdvözli a javasolt engedélyezési eljárásokat, és különösen támogatja a már 
engedélyezett gyógyszerkészítmények esetében tervezett, új gyermekgyógyászati felhasználásra 
szánt forgalombahozatali engedélyhez (Paediatric Use Marketing Authorisation – PUMA) kötődő 
eljárást.  
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Az EGSZB üdvözli azt a célt, hogy az orvosok és más egészségügyi dolgozók az EudraCT1 nevű 
közösségi adatbankhoz való hozzáférés segítségével is alaposabb és átfogóbb információkhoz 
juthatnak a gyógyszerkészítményekről és gyermekgyógyászati tesztelésükről. 
 
Az EGSZB szükségesnek tartja a gyermekek epidemiológiai helyzetének, a gyermekgyógyászati 
módszereknek és a jelenleg rendelkezésre álló gyermekgyógyászati gyógyszerkészítmények 
hiányának elemzését, valamint annak a jelenségnek a vizsgálatát, hogy a gyermekek kezelése 
során gyermekgyógyászati felhasználásra nem engedélyezett gyógyszerkészítményeket írnak fel. 
 
Az EGSZB ezért azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság aktívan vegyen részt az illetékes 
hatóságok és szakosodott vizsgálati központok hálózatának kiépítésében abból a célból, hogy 
mélyebb ismeretekhez jusson a gyógykészítmények iránti kereslet és a legjobb gyógyászati 
módszerek mechanizmusairól. 
 
Végül az EGSZB üdvözölné a WHO-val való együttműködés, illetve az illetékes nemzetközi 
hatóságokkal való párbeszéd további kiépítését, mivel ezáltal felgyorsulhat a gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítmények engedélyezése. 
 

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

 

                                                      
1

  European Clinical Trials Database – Klinikai kísérletek európai adatbázisa. 


