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A plenáris ülésen jelen volt egyrészt Vladimir ŠPIDLA, az Európai Bizottság tagja, aki 
felszólalásában a foglalkoztatáspolitika, a szociális ügyek és az esélyegyenloség területének 
prioritásairól beszélt, másrészt a csatlakozó országok (Bulgária és Románia) szervezett civil 
társadalmi szervezeteinek képviseloi is megjelentek az ülésen. 
 
 

1. IPARPOLITIKA 
 

• Modern iparpolitika 
– Eloadó: Ernst Erik EHNMARK (Munkavállalók/SE) 
  
– Hivatkozás: COM(2005) 474 final – CESE 595/2006 
 
– Lényeges pontok: 

 
A lisszaboni stratégia a horizontális intézkedések hosszú sorát nyújtja annak érdekében, hogy 
Európa versenyképességét fokozó keretet hozzon létre. Eddig hiányzott az ágazati megközelítés, 
igencsak örvendetes tehát az Európai Bizottság új közleménye az integrált iparpolitika keretérol.  
 
Az EGSZB támogatja a közleménynek a támogatási intézkedésekrol 27 gyáripari ágazatban 
készített, széles köru elemzését. Az EGSZB szintén támogatja 14 ágazati és ágazatközi 
munkacsoport felállítását azzal a céllal, hogy azok fogalmazzanak meg konkrétabb intézkedéseket 
az európai ipar versenyképessége fokozására vonatkozóan. 
 
A feladatkörök kérdései azonban továbbra is átgondolásra várnak. 
 
Különösen az okoz problémát, hogy a közlemény nem emeli ki a munka megosztásának 
szükségességét az EU és a nemzeti szintek között. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a koordináció 
létrehozása alapveto fontosságú. 
 
A kormányok innováció és versenyképesség terén betöltött szerepére, valamint a gyáripar és a 
szolgáltatások határvonalainak kérdéseire vonatkozólag a közlemény nem nyújt túlzottan sok 
útmutatást. 
 
Az EGSZB rendkívül fontosnak tartja, hogy a szociális partnerek megállapodásra tudjanak jutni az 
ipari szerkezetváltás és innováció témájában, ahogy ez már gyakorlat néhány EU-tagállamban. 
Az EGSZB kész a lisszaboni stratégia kapcsán létrehozott hálózatba beépíteni az európai 
iparpolitika kérdéseit. 

 
– Kapcsolattartó:  João Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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• Ipari szerkezetváltás a határokon átnyúló régiókban 
–    Eloadó: Marian KRZAKLEWSKI (Munkavállalók/PL) 

 
–    Hivatkozás: feltáró vélemény – CESE 586/2006 

 
–    Lényeges pontok: 

 
Az osztrák elnökség formálisan felkérte az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottságát (CCMI), 
hogy készítsen feltáró véleményt a következo tárgyban: Ipari szerkezetváltás és az EU bovítése: 
Hatásvizsgálat a határokon átnyúló régiókban. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy a soron következo elnökség mandátuma alatt fontos meghatározni a 
„RÉGIÓ” pontos és egyértelmu fogalmát a határokon átnyúló kérdések és az ipar vonatkozásában. 
Meg kell különböztetni a nem EU-tagállammal határos régiókat, és figyelembe kell venni, hogy a 
szomszédos állam tagjelölt ország-e vagy sem. 
 
Fontos egyrészt annak meghatározása, hogy hogyan különböztethetjük meg azokat a változásokat, 
amelyek ezekben a régiókban a 1990-es években mentek végbe, azoktól, amelyek az EU-
csatlakozás következményei, másrészt az ezeken a területeken a csatlakozás elott és azt követoen 
felhasználásra került közösségi eszközök eredményességének felmérése, továbbá annak 
meghatározása, hogy a többi régióhoz képest itt mennyi idoeltolódással hajtották végre az uniós 
politikákat.  
 
Az EGSZB megjegyzi, hogy az iparpolitika alkalmazását és fejlesztését a kibovített Európa 
határokon átnyúló régióiban mindig is jelentosen és talán döntoen is befolyásolta az, hogy ezeken 
a területeken az érintettek mennyire tudnak hozzáférni az EU strukturális alapjainak 
eroforrásaihoz. A strukturális alapok szerepének növelése ezekben a régiókban létfontosságú. A 
határokon átnyúló európai együttmuködési csoportosulás (HEECS) létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre tett javaslat új lehetoséget jelent e területen. Az EGSZB különös 
hangsúlyt fektet arra, hogy a gazdasági és társadalmi érdekcsoportokat és a civil társadalom egyéb 
érintett szervezeteit is bevonják a HEECS-ekbe, különös tekintettel az oktatási intézményekre. Az 
ilyen jogalanyok létrehozása ösztönzot teremthetne a határokon átnyúló együttmuködéshez, 
erosítené az érintett régiók identitástudatát és a szabályozásaik harmonizálására irányuló 
törekvésüket. Az EGSZB úgy véli, hogy a munkaeropiac fejlodése az érintett régiókban az ipari 
szerkezetváltás olyan tényezoje, amelyet nem szabad alábecsülni. Még mindig léteznek átmeneti 
mobilitási korlátok a munkavállalók EU-n belüli, határokon átnyúló mobilitása tekintetében. Az 
EGSZB felszólítja a tagállamokat, hogy komolyan vizsgálják meg, nem lehetne-e korábban véget 
vetni az átmeneti idoszakoknak. Ez minden szükséges szinten a szociális partnerek megfelelo 
bevonását és a velük történo konzultációt igényli. Ami az egyéb iparpolitikai eszközöket illeti, az 
EGSZB hangsúlyozza az egységes konszolidált társaságiadó-alap (CCCTB) esetleges 
bevezetésének fontosságát. 
 
Véleményében számtalanszor hangsúlyozza, hogy milyen fontos szerepe lehet a szociális 
párbeszédnek és a civil társadalom elkötelezettségének az iparpolitika irányításában a szóban 
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forgó régiókban; mind a dinamikus iparpolitikák végrehajtásában, mind pedig a különféle 
nemzetiségek, etnikai és a különbözo kultúrájú csoportok közötti kölcsönös kapcsolatokat érinto 
problémák leküzdésére tett erofeszítésekben. 
 

− Kapcsolattartó:  Pol Liemans   
                       (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
 

• Az üvegházhatású gázok kibocsátása és az ipari szerkezetváltás 
– Eloadó: Josef ZBORIL (Munkaadók/CZ) 
– Társeloadó: Pavel CINCERA (Egyéb tevékenységek/CZ) 
   
–    Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 593/2006 

 
–    Lényeges pontok: 

 
Az éghajlati változások olyan egyedülálló problémát jelentenek, amilyennel az emberiség az 
újkori történelem során még nem találkozott. Olyan globális problémáról van szó, amely hosszú 
(több évszázados) távra szól, s megjelennek benne az éghajlati, környezeti, gazdasági, politikai, 
intézményi, társadalmi és technológiai folyamatok bonyolult kölcsönhatásai. Ennek a tágabb 
értelemben vett társadalmi célkituzések – egyenloség, fenntartható fejlodés – fényében jelentos 
nemzetközi és generációs következményei vannak. Az éghajlati változásokra adandó válasz 
kimunkálása olyan döntések meghozatalát igényli, amelyekben nagy a bizonytalansági tényezo, 
illetve nagy a veszélye annak, hogy nem lineáris, sot, visszafordíthatatlan változások következnek 
be.  
 
Amennyiben az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló új politikák 
meghatározásakor nem vesszük figyelembe az összes gazdasági paramétert, fennáll a veszélye 
annak, hogy a kiotói jegyzokönyvet ratifikáló országok termelésének egy része áthelyezodik más 
olyan, iparilag fejlettebb országokba, amelyek még nem írták alá a jegyzokönyvet, vagy olyan 
fejlodo országokba, amelyeket pillanatnyilag nem kötnek az említett jegyzokönyv 
rendelkezéseibol eredo mennyiségi kötelezettségek Ez a helyzet gazdasági vagy versenyképességi 
veszteséget okozhat anélkül, hogy bekövetkezne a kibocsátások világviszonylatban kívánatos 
csökkenése. 
 
Az éghajlati változások globális jelenség; ezért globális keretben is kell vizsgálni oket. Minden 
politikai eszközt és tárgyalási módot igénybe kell venni annak érdekében, hogy a világ 
valamennyi nagy üvegházhatásúgáz-kibocsátóját bevonjuk az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációja globális mértékének csökkentését célzó erofeszítésekbe. Az éghajlatváltozások 
enyhítésére irányuló intézkedések hatékonyságát növelheti, ha megtörténik az 
éghajlatváltozásokkal kapcsolatos politikák beillesztése a nemzeti és ágazati politikák nem 
éghajlati jellegu célkituzéseinek rendszerébe, valamint kialakulnak azok a nagy formátumú 
átmeneti stratégiák, amelyeknek célja azon hosszú távú társadalmi és technológiai változások 
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levezénylése, amelyekre mind a fenntartható fejlodés, mind az éghajlatváltozások enyhítése 
érdekében szükség van.  
 
A problémák megoldásához feltétlenül szükség van mind a szóban forgó jelenségek okaira, mind 
a velük járó antropogén hatások korlátozásának lehetoségeire vonatkozó ismeretek jelentos 
elmélyítésére. Megfelelo tudományos és kutatási eszközök nélkül, illetve rendszeres monitoring és 
felügyelet hiányában lehetetlen az éghajlati változások valódi okaira vonatkozó tudományos 
ismeretek gyors fejlodése, amire viszont szükségünk lenne. Semmi kétség afelol, hogy a termelés 
és foleg az energiafelhasználás racionalizálása sok tekintetben alapveto jelentoségu nem csak a 
gazdasági eredményesség, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátásának fokozatos csökkentése 
szempontjából is.  
 
A vélemény számos eszközt javasol, amelyek jelentos pénzeszközök mozgósítását is igénylik a 
tudomány és a kutatás területén, a megvalósítás érdekében pedig nagy erofeszítésekre lesz 
szükség, ha az EU valóban vezeto szerepet kíván elfoglalni az éghajlatváltozások elleni harcban. 
Mindeme intézkedések elfogadását megelozoen szükség van az összefüggések alapos elemzésére 
annak érdekében, hogy alkalmatlan eszközök következtében ne kerüljön veszélybe az Unió mint 
egész, illetve az egyes tagállamok versenyképessége és tulajdonképpeni cselekvési potenciálja. A 
lakosság biztonságának szavatolása érdekében szükség van olyan terv kidolgozására, amely az 
éghajlati változások tekintetében csökkenti a sebezhetoséget, ugyanakkor figyelembe veszi a 
regionális sajátosságokat, ösztönzi az elorejelzo és figyelmezteto rendszerek kifejlesztését, a 
rendszeres nyomon követési és felügyeleti tevékenységekkel párhuzamosan. 
 

− Kapcsolattartó:  José Miguel Cólera Rodríguez  
            (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

 2.  SZOCIÁLIS VÉDELEM 
 

• Stratégia a szociális védelem nyílt koordinációjához 
− Eloadó: Jan OLSSON (Egyéb tevékenységek/SE) 
 
− Hivatkozás: COM(2005) 706 final – CESE 596/2006 
 
− Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB egyetért a közlemény lényegével. Erosíteni fogja a lisszaboni stratégia szociális 
dimenzióját, amennyiben a tagállamok az új keret révén nagyobb politikai súlyt helyeznek a 
szociális védelem modernizációjára és javítására. 
 
Annak ellenére, hogy az EGSZB üdvözli a jelen kezdeményezést, megjegyzi, hogy mindig 
tekintetbe kell venni a három érintett részterület jellegzetességeit, fejlettségük különbözo fokát, 
valamint a tagállamok közötti különbségeket. 
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 A három átfogó célkituzés egyike „a kormányzás megerosítése, az átláthatóság és az érdekelt 
felek jobb bevonása a szakpolitika megtervezésébe, végrehajtásába és ellenorzésébe”. A szociális 
partnereket és a szervezett civil társadalom más kulcsfontosságú szereploit sokkal mélyebben be 
kell vonni a folyamat minden lényeges aspektusába. 
 
Az EGSZB-nek folyamatban lévo munkái keretében figyelemmel kellene kísérnie a koordináció 
nyílt módszerének új keretét, és még a 2007 tavaszán megrendezésre kerülo csúcstalálkozói elott 
jelentést kellene készítenie az e téren történt elorelépésekrol.  

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

 
 

• Kiegészíto nyugdíjjogosultságok hordozhatósága 
− Eloadó: Ursula ENGELEN-KEFER (Munkavállalók/DE) 
 
− Hivatkozás: COM(2005) 507 final – 2005/0214 (COD) – CESE 589/2006 
 
− Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB pozitívan értékeli az Európai Bizottság által javasolt célokat, és támogatja az 
irányelvjavaslatot, bár a célok elérésére szolgáló intézkedésekrol különféleképpen vélekedik. 
 
Az irányelvjavaslat további kidolgozása során ezért a következo szempontokat kell figyelembe 
venni: 
 
• A munkavállalói mobilitás akadályainak megszüntetéséhez mind a kiegészíto 

nyugdíjjogosultságok megszerzésére, mind megtartására és hordozhatóságára szükség van. 
Ebben az esetben megfeleloen figyelembe kell venni a kiegészíto nyugdíjak tagállamonként 
különbözo rendszereire gyakorolt hatásokat. 

 
• A kiegészíto nyugdíjrendszerek felépítése során szükséges és kívánatos a munkaadók 

pénzügyi részesedése. A negatív hatások elkerüléséhez ezért átmeneti szabályozások 
szükségesek, amelyek lehetové teszik, hogy a munkaadók fokozatosan igazítsák ki az ellátási 
szabályozást. 

 
• Az irányelv alapveto céljainak eléréséhez a végrehajtás határidejét minél szukebben és a 
 tényleges nemzeti igényekhez mérten kell megszabni.  - 
 
• Ugyanígy át kellene gondolni bizonyos rendszerek általános és korlátozatlan idore
 szóló kiemelését az irányelv hatálya alól.  
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• A mobilitás akadályainak megszüntetése érdekében a kiegészíto nyugdíjak rendszerének terén 
végzett tevékenységeket az ilyen rendszerek adóügyi kezeléséhez kapcsolódva kell 
kifejleszteni.  

 
− Kapcsolattartó:  Ewa Kaniewska 
            (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

3.  ESÉLYEGYENLOSÉG 
 
• A fogyatékkal élok helyzete – az Európai Akcióterv 2006–2007 
−  Eloadó: Tatjana GREIF (Egyéb tevékenységek/SL) 
 
−  Hivatkozás: COM(2005) 604 final – CESE 591/2006 
 
−  Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által javasolt intézkedéseket, és úgy ítéli meg, hogy a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlo bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló irányelv nyomon követésének továbbra is kiemelt helyen kell szerepelnie.  
 
Az EGSZB kéri az Európai Bizottságot, hogy a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos uniós 
szintu jogalkotás megvalósíthatósági tanulmányának elkészültét követoen tegyen javaslatot egy 
konkrétan a fogyatékkal élokrol szóló irányelvre.  
 
Az Európai Foglalkoztatási Stratégia felülvizsgált célkituzéseinek meg kellene erosíteniük a 
fogyatékkal élok szempontjainak általános érvényesítését a foglalkoztatási iránymutatásokban és a 
nemzeti reformprogramokban.  
 
Az EU-nak kötelezettséget kell vállalnia az általános érvényesítés elvének alkalmazására az alábbi 
kezdeményezésekben: 
 
− A strukturális alapok – biztosítva a megkülönböztetésmentesség és a hozzáférhetoség 

alapelveit; 
− A hetedik keretprogram – biztosítva, hogy kutatási projektek is helyet kapnak a mindenki 

számára történo tervezés, az IKT-rendszerek, az önálló életre való átállás stb. területén; 
− A közlekedés – ösztönözve a könnyebben hozzáférheto vasúti, nemzetközi autóbusz- és 
 tengeri közlekedés bevonását.  
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A további munkát illetoen az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy fordítson figyelmet az 
alábbi konkrét kérdésekre: 
 
− az önálló élet fogalma és a fogyatékkal élok ahhoz való joga, hogy ne intézetekben elzárva 
 és a társadalomból kirekesztve éljenek. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog a 
 szociális védelmi rendszer korszerusítése;  
− a fogyatékkal élok aktív politikai szerepvállalása a társadalomban; Az illetékes civil 

szervezetek szerepét (a kisebb és kevésbé befolyásos civil szervezeteket is) meg kellene 
erosíteni mind nemzeti, mind pedig uniós szinten; 

− a késobbiekben a foglalkoztatáson kívül eso területekkel, pl. az oktatással, a kultúrával, a 
szabadidos tevékenységekkel stb. is foglalkozni kellene; 

− halmozott hátrányos megkülönböztetés, a kulturális különbségek, a szegénység stb. hatásai; 
− az igényekhez igazított munkahelyek (ideértve a segíto technológiákat, a munkaköri képzést), 

és esélyegyenloség-felelosök kijelölése a vállalatoknál ösztönözhetné a munkahelyi 
esélyegyenloséget; 

− munkahelyi biztonság a maradandó egészségkárosodással járó balesetek megelozése 
érdekében. 

 
–   Kapcsolattartó:  Anna Redstedt 
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

4. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ 
 
• Stratégiai iránymutatások a kohéziós politikához (2007–2013) 
− Eloadó: Bruno VEVER (Munkaadók/FR) 

 
− Hivatkozás: COM(2005) 299 final – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB megállapítja, hogy a 2007–2013 közötti idoszakra szóló stratégiai iránymutatások 
prioritásai és a strukturális alapok célkituzései közötti kapcsolat nincs eléggé kifejtve. A közösségi 
költségvetés gyenge pontjaira válaszként az EGSZB a kohéziós politika eszközkínálatának 
kiszélesítését, az ezzel kapcsolatos intervenció fokozott összpontosítását és az irányítási 
módszerek korszerusítését ajánlja az átláthatóság és az interaktivitás elomozdítása érdekében.  

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

 
 



- 8 - 

Greffe CESE 73/2006   FR-EN-JK-MG/MG-JK/lb  …/… 

• Új társadalmi szerzodés Latin-Amerikában 
− Eloadó: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Munkavállalók/ES) 
 
− Hivatkozás: Tájékoztató jelentés – CESE 68/2006 fin 
 
− Lényeges pontok: 

 
A következo, bécsi EU–Latin-Amerika–Karib-térség csúcstalálkozó alkalmat ad a stratégiai 
partnerség elmélyítésére. Nyilvánvaló politikai szándék és globális stratégiai megközelítés kell 
ahhoz, hogy elorelépjünk a társulási megállapodások, a szolidaritás és a fejlesztési együttmuködés 
új intézményi mechanizmusainak kifejlesztése területén. 
 
A civil társadalom kétségkívül kulcsfontosságú szerepet fog játszani a demokrácia 
megszilárdításában, a muködo gazdaság kiépítésében és abban, hogy mindenki tisztességes 
munkahelyhez juthasson; az EGSZB pedig latin-amerikai és karibi társszervezeteivel mint a civil 
társadalmat képviselo intézményekkel együtt pedig kész arra, hogy e politika terén stratégiai 
szövetségesekként lépjenek fel.  
 
A latin-amerikai és karibi civil társadalmi szervezetek számára az európai szociális modell mindig 
is hivatkozási pont volt és az is marad. Az európai civil szervezetek számára pedig alapveto 
jelentoségu, hogy Latin-Amerikában elosegítsék egy fenntartható fejlodési modell kialakulását, 
mégpedig nem csupán szolidaritásból, hanem az európai szociális modell megszilárdítása 
érdekében is.  
 
Ezzel kapcsolatban az EGSZB melegen üdvözli az Európai Parlament ajánlását, nevezetesen hogy 
„gyakrabban tartsanak olyan társadalmi fórumokat, ahol az üzleti világ és a munkavállalók 
képviseloi találkozhatnak…”, valamint azt, hogy felhívja „az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságot az e téren kifejtett tevékenysége [azaz a társadalmi kohézióról szóló párbeszéd 
kezdeményezése] fokozására és tapasztalatának a latin -amerikai partnereknek történo 
továbbadására”. 
 
Az európai, illetve latin-amerikai országok és régiók civil társadalmai nem csupán a társulási 
szerzodések nyomon követésében kívánnak részt venni, hanem abban is, hogy ezek megfelelo 
szociális dimenziót kapjanak. E dimenziónak részét képezhetné egy szabványrendszer, amely 
garantálná az alapveto munkajogok tiszteletben tartását; záradékok, melyek biztosítanák az 
emberi, a demokratikus és a környezetvédelmi jogok védelmét; valamint a fent említettekhez 
hasonló konzultációs mechanizmusok. 

 
− Kapcsolattartó:  Gatis Eglitis 
                       (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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5. EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM 
 
• A fogyasztói politika jogi kerete 
– Eloadó: PEGADO LIZ (Egyéb tevékenységek/PT) 
 
–  Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 594/2006 
 
– Lényeges pontok: 
 

A fogyasztói politika az európai polgárokhoz legközelebb álló politikák közé tartozik. 
Nagymértékben képes befolyásolni azt, hogy mennyire érzik magukénak az európai eszmét, 
feltéve, hogy az egybecseng igényeikkel és törekvéseikkel, ami nem mindig volt elmondható. 
 
Az EGSZB véleményében megállapítja, hogy 
 
• a fogyasztói érdekvédelmi politika elomozdításához elengedhetetlen a politikai szándék, 

valamint, hogy 
• egyúttal szükség van a fogyasztói érdekvédelmi politika alapjául szolgáló jogi keret 

átalakítása kérdésének a téma hátterét feltáró vizsgálatára is, mivel a Maastrichti és az 
Amszterdami Szerzodés rendelkezései (129. A cikk, illetve 153.cikk) nem kielégítoek. 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – a kérdésben általánosan elismert szakértelemmel 
bíró európai jogászok támogatásával – új jogi alapot javasol a fogyasztói politika számára. 

 
– Kapcsolattartó:  Luís Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)  
 
 

6.  KÖZLEKEDÉS 
 
• Belvízi hajózás Európában 
–  Eloadó: Jan SIMONS (Munkaadók/NL) 
  

 –    Hivatkozás: saját kezdeményezésu vélemény – CESE 599/2006 
   
–  Lényeges pontok: 

 
Mindent egybevetve az EGSZB támogatja azt a törekvést, hogy a folyamat utolsó szakaszában 
létrejöjjön egy ilyen, szerzodésben meghatározott független szervezet, amely átfogná legalábbis a 
nemzetközi szervezeteket, például magát az EU-t, a belvízi hajózást folytató EU-tagállamokat és a 
nem uniós országokat, például Svájcot, valamint a nem uniós Duna menti országokat. Egy ilyen 
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szerzodést aláíró felek szervezetén belül a miniszterek találkozója hozhatna politikai, jogilag 
kötelezo érvényu döntéseket, és ellenorizhetné a nemzeti felügyeletet. Továbbá egy ilyen 
szervezetben nemcsak a különbözo, jelenleg létezo testületeknél felhalmozott összes ismeretet és 
szaktudást lehetne egybefogni, hanem afelett is orködni lehetne, hogy a jelenlegi védelmi és 
biztonsági színvonal legalábbis fennmaradjon, az ágazati szociális párbeszéd pedig folytatódjon. 
 
Az egységes összeurópai jogi rendszer létrejöttéhez a vélemény a következo tényekre hívja fel a 
figyelmet: 

 
• A földrajzi hatókört illetoen a belvízi hajózás nem érint közvetlenül minden EU-tagállamot.  
• Vannak olyan országok is, amelyek nem EU-tagállamok, mégis felettébb fontosak az európai 

belvízi hajózás és ezáltal Európa számára.  
• Csak körültekinto közösségi fellépés révén valósulhat meg a belvízi közlekedés 

infrastruktúrájának szükséges átalakítása, amely az egyes országok illetékességi köréhez 
tartozó feladatokat jelent.  

• Egyértelmu, hogy nem kell minden szabályt teljes terjedelemben és ugyanolyan súllyal 
minden európai folyóra alkalmazni, mivel különbségek léteznek a természeti környezetre, az 
infrastruktúrára és a belvízi hajózás intenzitására vonatkozóan.   

 
Fontos, hogy az új rendszer különös figyelmet fordítson a szociális politikára, amelyet az európai 
régiók jelenlegi belvízi hajózási szabályozásában jobbára melloztek.  A szociális partnereket teljes 
mértékben be kell vonni a rendszer kidolgozásába. 
  

– Kapcsolattartó:  Wagner Anna 
    (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  

 
 

• Közös szabályok – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
– Eloadó: Jan SIMONS (Munkaadók/NL) 
  
– Hivatkozás: COM(2005) 579 final – 2005/0228 (COD) – CESE 600/2006 
   
– Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB fenntartások nélkül támogatja azt a célkituzést, mely szerint az 1592/2002/EK rendelet 
hatályának ki kell terjednie a légi üzemeltetésre és a repüloszemélyzet szakszolgálati 
engedélyeinek kiadására, valamint a harmadik országok kereskedelmi üzemeltetoire is, mivel a 
hatékonyságot és a biztonságot növelni lehetne, ha az összes e téren végzett tevékenység egyetlen 
hatóság kezében összpontosulna. 
 
A harmadik országok légi jármuveinek kiegészíto tanúsítványával kapcsolatban a Közösségnek 
egyértelmu lehetoségekkel kell rendelkeznie a szükséges tanúsítványok kölcsönös elismerésére 
vonatkozó kétoldalú megállapodások aláírásához. Ehhez az ügynökségnek a jelenleg 
eloirányzottnál jóval magasabb közösségi finanszírozására lesz szükség. Ugyanakkor az 
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eroforrások közösségi szinten történo egyesítése minden bizonnyal jelentos megtakarításokhoz 
vezet, nemcsak az ágazat, hanem a tagállamok nemzeti kormányai számára is. Az Európai 
Bizottság javaslata nem foglalkozik ezzel a kérdéssel.  
 
Az EGSZB meg van gyozodve arról, hogy a kereskedelmi célú üzemeltetés meghatározását ki 
kellene terjeszteni a vállalati és a többtulajdonú üzemeltetésre is annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül valamennyi utas biztonsága egyformán biztosított legyen. 

 
– Kapcsolattartó:  Wagner Anna 

                (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
 

• A polgári légi közlekedés védelme 
– Eloadó: Thomas McDONOGH (Munkaadók/IE) 

 
 –   Hivatkozás: COM(2005) 429 final – CESE 584/2006 
 

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

 
 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
• Légi közlekedés és éghajlatváltozás 
– Eloadó: Jan SIMONS (Munkaadók/NL) 
 
– Hivatkozás: COM(2005) 459 final – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 

 
– Lényeges pontok: 
 

Az Európai Bizottsághoz hasonlóan az EGSZB szerint is több (politikai) lépésre van szükség 
ahhoz, hogy kézben lehessen tartani a légi közlekedésnek az éghajlatváltozásra gyakorolt hatását. 
A légi közlekedésnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához való hozzájárulása a légi 
közlekedés évi növekedési rátája kb. 50%-ának fog megfelelni – még akkor is, ha az elkövetkezo 
évtizedekben az összes ambiciózus kutatási és fejlesztési célkituzés megvalósul. A 7. 
keretprogramban erre szánt költségvetési eszközöket célirányosan és ténylegesen fel kell 
használni.  
 
Az éghajlati hatások korlátozása érdekében az Európai Bizottság azt a célt tuzi ki maga elé, hogy 
az EU-ban csökkenti a széndioxid-kibocsátást (CO2) és a nitrogénoxidok (NOx) kibocsátását, 
eloször is a 2008–2012 közötti idoszakban. Nemzetközi egyezmények és folyamatban lévo 
tanulmányok alapján az EGSZB úgy véli, hogy a végrehajtásban esetlegesen fellépo késedelmek 
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minimálisra való csökkentése érdekében eloször az Európán belüli légi közlekedés CO2-
kibocsátása ellen kell intézkedéseket tenni.  
 
Az Európán belüli légi forgalmat éghajlati hatásokat okozó (évente növekvo) CO2-kibocsátása 
alapján minél elobb be kellene építeni egy realisztikus alapváltozattal (baseline scenario) 
rendelkezo nyílt európai kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. Az elosztást uniós szinten kellene 
végezni, emellett külön hozzájárulási, illetve redukciós célkituzést kellene bevezetni, amely 
azonnali hatállyal érvényes a légiforgalmi társaságokra mint aktív felekre, ugyanakkor 
versenyhátrány nélkül továbbra is lehetové teszi, hogy új szereplok is megjelenjenek a piacon. Az 
egyéb hatások tekintetében megfelelobb helyi eszközöket – például NOx-illetéket vagy operatív 
intézkedéseket – kell alkalmazni.  
 
Fontos lenne, hogy az EU és a gazdasági szféra elsorendu prioritásként kezelje a beruházásokat a 
légi közlekedés által okozott nem-CO2-kibocsátások éghajlati hatásainak vizsgálata és a tisztább 
légi közlekedést eredményezo technológiák fejlesztése terén. Ennek során feltétlenül törekedni 
kell a légi közlekedés helyi zajártalma és kibocsátása, illetve a globális kibocsátás közötti káros 
kompromisszumok elkerülésére. 
 
Szintén prioritásként kell kezelni a légtér jobb irányítását az Egységes Európai Légtér (Single 
Sky) kezdeményezés és a SESAR program keretében. 
 

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

 
 

• Tematikus stratégia – tengeri környezet 
–   Eloadó:  SÁNCHEZ MIGUEL (Munkavállalók/ES) 

 
–   Hivatkozás: COM(2005) 505 final – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 

 
– Lényeges pontok: 

 
Az EGSZB üdvözli a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (a tengervédelmi stratégiáról) szóló irányelvjavaslatot. Kritikus szemmel nézve 
viszont az EGSZB az irányelvjavaslatot szükségesnek, mindazonáltal hiányosnak tartja. 
Tengereink és óceánjaink állapota olyan rossz, hogy a már létezo tevékenységek megvalósítására 
és betartásuk ellenorzésére kötelezobb ereju lépésekre lenne szükség. A javaslat ráadásul olyan 
eljárást ír elo, amely egyoldalúan a tengeri környezet állapotára vonatkozik. Ezért az EGSZB úgy 
véli, hogy a keretirányelv jobban segítené a célok elérését, ha a javaslatba be nem épített 
szempontokat egy késobbi idopontban széles köru és átfogó módon integrálnák és 
továbbfejlesztenék. 
 
Mivel nem jön létre új jogi, illetve adminisztratív eszköz, sokkal inkább a már meglevo 
eszközöket hasznosítják, a tagállamokat semmiféle új költség nem terheli, és a bürokrácia sem no. 
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Ugyanakkor integrálódik a nyilvánosság és az érdekelt felek részvételének és konzultációjának 
eloírt rendszere, ami alapveto annak érdekében, hogy a lakosságot fokozottabban bevonjuk a 
környezetet érinto kérdésekbe. 
 
Az EGSZB megjegyzi, hogy pontosítani és rögzíteni kell, milyen összehangoló és ellenorzo 
szerepet kap az Európai Bizottság a regionális önkormányzatokkal szemben, amelyek feladata az 
illetoségi területükhöz tartozó tengeri környezetre vonatkozó célok és végrehajtási intézkedések 
értékelése és megállapítása. Így minden tengeri régióra egységes és kiegyensúlyozott eljárás lesz 
jellemzo, hiszen ebben az összefüggésben tengereink és óceánjaink határokon átnyúló jellegére is 
figyelemmel kell lenni. A központosított összehangolás emellett lehetové tenné lépések 
foganatosítását olyan harmadik országokban, amelyekben végrehajthatók a közösségi 
intézkedések, különösen azokban, amelyekkel nemzetközi egyezmények kötik össze az Uniót. 
A létezo meghatározásokat, mindenekelott a jó környezeti állapotnak az általános 
környezetminoségi mutatók alapján történo meghatározását illetoen az EGSZB szükségesnek 
tartja olyan mennyiségi mutatók bevezetését, amilyenek például a belvizekre vonatkozóan a 
vízügyi keretirányelvben találhatók, mivel a tengerek jó állapota nagymértékben a mennyiségtol 
függ. 
 
Végül utalni kell két, a vázolt javaslatok megvalósítása szempontjából rendkívül fontos témára is. 
Az egyik téma a korábbi, a tengeri környezetre kiható – például az ERIKA I., II. és III. csomagban 
megállapított – intézkedések haladéktalan alkalmazására vonatkozik, a második téma pedig a 
tengeri környezet terén végzett kutatáshoz kapcsolódik. Az átfogó és jól megalapozott ismeretek 
alapján pontosan meg lehet határozni a célokat és a jó környezeti állapot visszaállításához 
szükséges intézkedések programját. Ebbol a szempontból szorosabb kapcsolatra lenne szükség az 
európai kutatási keretprogrammal.  

 
– Kapcsolattartó:  Filipa Pimentel   

                 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

8.  EURÓPAI POLGÁRSÁG ÉS A POLGÁROK JOGAI 
 
• Tartási kötelezettségek 
−  Eloadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók/FR) 
 
−  Hivatkozás: COM(2005) 649 final – 2005/0259 (COD) – CESE 588/2006 
 
−  Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB – bizonyos egyedi megjegyzéseket is figyelembe véve – helyesli az Európai Bizottság 
jogalkotási kezdeményezését, és üdvözli a megfelelo jogalkotás érdekében – foként az elozetes 
konzultáció során és a minoségi jogi fogalmazást megelozo, elozetes hatástanulmány készítése 
révén – tett erofeszítéseket.  
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Hasonlóképpen helyesli a rendelet számára választott formát, valamint az elfogadott jogalapot, 
amely könnyebben képes harmonizálni a joganyagot olyankor, amikor abban európai összetevo is 
található a nemzeti jogok között továbbra is fennálló eltérések ellenére. 
  
A szóban forgó kérdés egyszerre érinti a családjogot és a tartási követelések behajtását, szociális 
téren pedig az elszegényedés kockázatát is felveti, amely ugyancsak figyelembe veendo. A 
tervezet szintén megfelel a világosság és jogbiztonság követelményeinek a peres felek, az érintett 
harmadik felek és az illetékes közigazgatási szervek irányában is. Ezenkívül védi a személyes 
adatokat a jogvita rendezésén és a kötelezett tartási kötelezettségei teljesítésének biztosításán 
kívüli, bármely egyéb felhasználástól.  
 
Végül az EGSZB felkéri az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság kormányát, hogy fontolják 
meg e rendelethez való csatlakozásuk lehetoségeit, valamint Dánia kormányát, hogy könnyítse 
meg a tartásdíjak vonatkozásában hozott határozatok végrehajtását a tartási kötelezettségekrol 
szóló, az ország által ratifikált Hágai Egyezmény értelmében.  

 
− Kapcsolattartó:  Ewa Kaniewska 
                       (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

• A Kultúrák közötti párbeszéd európai éve – 2008 
− Eloadó: CSER Ágnes (Munkavállalók/HU) 
 
− Hivatkozás: COM(2005) 467 final – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Lényeges pontok: 
 

A kultúrák közötti párbeszéd évét arra kellene felhasználni, hogy a kultúráink különbözoségének 
megismerésével és tiszteletben tartásával, a kulturális dialógust eszközül használva, a 
konfliktusokat az okok feltárásával kerüljük el.  
 
Olyan közösségi szintu médiumot, például televíziós csatornát vagy rádióadót kellene létrehozni, 
amely valamennyi európai polgár nyelvén szólna, vagy lenne látható.  
 
Az EGSZB kétségét fejezi ki afelol, hogy a kiemelten fontos célkituzések megvalósíthatóak-e a 
javasolt költségvetési keretbol. A javasolt költségvetés nagyobb részt a közösségi tevékenység 
támogatására irányul, így ugyancsak kétségessé válik a polgárok helyi kezdeményezésének 
támogatása. 
 
Az EGSZB javasolja, hogy az Európai Bizottság – az EGSZB közremuködésével – ne csak 
mennyiségi, hanem minoségi indikátorokat is dolgozzon ki.  
 



- 15 - 

Greffe CESE 73/2006   FR-EN-JK-MG/MG-JK/lb  …/… 

A Kultúrák közötti párbeszéd európai éve – 2008 eseményei és akciói alapján összeállításra 
kerülhetne az Európai Kultúra Enciklopédiája. Az EGSZB támogatja azt a javaslatot, amely 
szerint létre kellene hozni a Kultúrák közötti párbeszéd Napját. Ennek alkalmával a közösségi 
intézmények jelképes értéku díjat ítélhetnének oda azoknak az oktatási intézményeknek és civil 
szervezeteknek, amelyek élen jártak a kultúrák közötti párbeszéd megindításában és 
megvalósításában.  
 
Az EGSZB részt kíván venni a 2008. év értékelésében. 
 

–   Kapcsolattartó:  Anna Redstedt 
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

9.  BEVÁNDORLÁSI POLITIKA 
 
• Migráció és nemzetközi védelem 
−  Eloadó: Sylvia SCIBERRAS (Munkaadók/MT) 
 
−  Hivatkozás: COM(2005) 375 final – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
−  Lényeges pontok: 

 
Az uniós tagállamokban élo bevándorlók számszeru és egyéb demográfiai jellemzok alapján 
történo feltérképezésének kulcsfontosságú elemei a pontos statisztikai adatok. Az EGSZB ezért 
sürgeti az Európai Bizottságot, hogy e téren hangsúlyozza a pontos statisztikai adatok meglétének 
szükségességét annak érdekében, hogy a tagállamok felismerjék e tárgykör jelentoségét, és több 
eroforrást helyezzenek ide. 
 
A legtöbb európai uniós tagállam alapos statisztikákat dolgozott ki a menekültjogért folyamodók 
származási országával kapcsolatban. A jövobeni nemzetközi összehasonlításokhoz azonban 
változatlanul nagy szükség lenne koherens tagállamok közötti kritériumokon alapuló, 
mélyrehatóbb statisztikákra. 
 
A statisztikák egyik alapveto szerepe az, hogy befolyásolják a politikák kialakítását és 
felülvizsgálatát. 

 
− Kapcsolattartó:  Pierluigi Brombo 
                       (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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10. KUTATÁS 
 
• Nanotudományok és nanotechnológiák 
– Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
 
– Hivatkozás: COM(2005) 243 final – CESE 582/2006 
 
– Lényeges pontok: 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság üdvözli az Európai Bizottság által benyújtott 
javaslatokat az N+N cselekvési terv megvalósítására vonatkozóan a 2009-ig terjedo idotartamra, 
és kéri, hogy e tervhez társuljanak nemzeti cselekvési tervek. 
 
Az EGSZB véleménye szerint az európai iparnak meg kellene sokszoroznia és fel kellene 
gyorsítania az N+N kutatásra és alkalmazásra irányuló erofeszítéseket, hogy a befektetések 
konzekvensebben jelenjenek meg e szektorban. 
 
Az N+N-re alapuló anyagok, termékek és szolgáltatások a jelenlegi idoponttól 2015-ig évente 
több száz milliárd eurós nemzetközi piacot teremthetnek , feltéve, hogy sikerül a kiemelkedo 
tudományos eredményeket üzleti szempontból sikeres termékekké, folyamatokká és 
szolgáltatásokká alakítani.  

 
– Kapcsolattartó:  Magdalena Belarova-Carabin 
           (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail:  magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)
  
 

• Egyedi kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok 
– Eloadó: Gerd WOLF (Egyéb tevékenységek/DE) 
–   Társeloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók/IT) 
  
– Hivatkozás: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 final – CESE 583/2006 
 
– Lényeges pontok: 

 
Az a lisszaboni stratégiában megfogalmazott cél, hogy Európát a világ vezeto tudásalapú 
gazdasági térséggé tegyük, a kutatás-fejlesztési beruházások jelentos növelését követeli meg.  Az 
EGSZB emellett ismét leszögezi, hogy az európai kutatás-fejlesztési együttmuködés az európai 
integráció és kohézió hatékony katalizátora. Az EGSZB megismétli azt az ajánlását, hogy a 
kutatás-fejlesztés témaköréhez az eddiginél lényegesen magasabb részarányt fordítsanak. 
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Az EGSZB általánosságban azt ajánlja, hogy a költségvetési eszközöket ne rendeljék mereven a 
különbözo témákhoz, hanem a leheto legnagyobb rugalmasságot tegyék lehetové, annak 
érdekében, hogy az Európai Bizottság a program végrehajtása során az újonnan felmerülo 
kérdésekre vagy a szükségessé váló átcsoportosításokra gyorsan reagálhasson. 
 
Az EGSZB végezetül utal arra a korábbi ajánlására, hogy az igénylok részérol szükséges 
adminisztratív ráfordítást jelentosen csökkenteni, az eljárást egyszerusíteni kell, ugyanakkor minél 
nagyobb folyamatosságot kell biztosítani a támogatási eszközök és az odaítélési eljárások terén.  
 

–  Kapcsolattartó:  Magdalena Belarova-Carabin 
           (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 

 
 

11. A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM 
 
• A pénzeszközök átutalását kíséro megbízói információk 
− Eloadó: Umberto BURANI (Munkaadók/IT) 

 
− Hivatkozás: COM(2005) 343 final – 2005/0138 COD – CESE 597/2006 
 
− Lényeges pontok: 
 

Az EGSZB teljes mértékben egyetért a szabályozás szükségességével. Az Európai Bizottság 
dokumentumában eloirányzott intézkedések nagyrészt helyesek és ésszeruek, az EGSZB azonban 
némileg kételkedik gyakorlati hatékonyságukban, legalábbis rövid távon. 
 
Az EGSZB javaslata szerint pontosítani kell, hogy az intézkedések nem csupán a terrorizmusra, 
hanem a szervezett bunözésre is vonatkoznak; hivatkozni kell a pénzmosás elleni jelenlegi 
jogszabályokra, egységes kapcsolattartási pontot kell létrehozni, amely a bejelentések gyujtéséért, 
valamint azoknak az illetékes nyomozóhatóságok részére való továbbításáért lenne felelos; 
továbbá ügyelne arra, hogy a hatóságok bejelentsék a gyanús személyek neveit. 

 
− Kapcsolattartó:  Bedo Imola 
                        (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

____________ 
 

 
 


