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A plenáris ülésen részt vett Philippe Maystadt, az Európai Beruházási Bank (EBB) elnöke. 
Hozzászólásainak témája az EBB elkövetkező évekre kialakított stratégiája és új információs politikája 
volt. 
 
1. A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE, SZOCIÁLIS FELELŐSSÉG 

ÉS A MIGRÁCIÓ KEZELÉSE 
 

• Foglalkoztatási iránymutatások – 2005–2008 
 
− Előadó: Henri MALOSSE (Munkaadók – FR) 
 
− CESE 675/2005 
 
− Főbb pontok: 

 
A 2005. május 31-én írásbeli eljárás keretében elfogadott és 2005. június 2-án a Tanácsnak 
(foglalkoztatási és szociális ügyek) előterjesztett véleményében az EGSZB sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az Európai Unió egyes stratégiáit nem kielégítő mértékben hangolják össze egymással. 

 
A vélemény szerint a javaslatból hiányzik egy olyan, a fiatalok foglalkoztatottságával kapcsolatos 
speciális iránymutatás, amely összhangban állna az Európai Tanács tavaszi ülése által elfogadott 
európai ifjúsági paktummal. A fiatalok továbbra is fennálló (néhány országban pedig tovább növekvő) 
munkanélkülisége, amely a felsőoktatásban végzőket is érinti, döntő kihívás elé állítja Európát, egy 
olyan társadalom jövője pedig, amely nem tud perspektívát nyújtani fiataljainak, valóban okot ad az 
aggodalomra. 

 
Az EGSZB javasolja a nők és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási helyzetének nagyobb 
figyelembevételét, amely szintén egy külön iránymutatás révén történhetne meg. 

 
A vélemény hangsúlyozza, hogy a vállalatok innovációs képessége döntő jelentőségű Európa 
gazdasági dinamikájának szempontjából. Új és jobb termékek és szolgáltatások, valamint a 
termelékenység további növelése nélkül Európa hátrányos helyzetbe fog kerülni. Az EGSZB ezért 
támogatja a helyi kezdeményezések támogatására és a vállalatok fejlesztésének ösztönzésére szolgáló 
intézkedések – például a vállalatalapítás adminisztratív akadályainak elhárítása, a vállalatátruházással 
kapcsolatos adópolitika reformja, a monopóliumok és a verseny torzítása elleni harc – felvételét a 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokba. 

 
Ezenfelül a munkaminőség képzéssel és továbbképzéssel, valamint belső és külső mobilitással való 
javításának hangsúlyozottabban a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások középpontjában kellene 
állnia. A szakképzettségi szint emelése a foglalkoztatási viszonyok bizonytalansága elleni küzdelmet 
is jelenti, főként a fiatalok, a nők és más hátrányos helyzetű csoportok esetében. 
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Az EGSZB emellett azt javasolja, hogy a foglalkoztatáspolitikára vonatkozó iránymutatások és a 
gazdaságpolitika főbb jellemzői a jövőben valódi demokratikus vita tárgyává váljanak európai és 
nemzeti szinten, a civil társadalom aktív részvételével. 

 
− Kapcsolattartó: Alan Hick 

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• A vállalkozások társadalmi felelősségének vizsgálatához és méréséhez 
szükséges eszközök a globalizálódott gazdaságban 

– Előadó: Evelyne PICHENOT (Egyéb tevékenységek – FR) 
 

− Saját kezdeményezésű vélemény – CESE 692/2005 
 
− Főbb pontok: 

 
A vállalkozások társadalmi felelőssége önként vállalt kötelezettség, amely túlmutat a törvényi 
előírásokon, és konvenciókra, normákra, nemzetközi alapelvekre, valamint európai jogszabályokra 
hivatkozik. 

 
A vállalkozások társadalmi felelősségének eszközei eleget kell, hogy tegyenek a legitimitás, a 
relevancia és a megbízhatóság követelményeinek. 

 
A nagy vállalkozásoknál kezd általánossá válni az éves jelentés gyakorlata. Ez megfelel a vállalkozás 
stratégiájának (beleértve ebbe a vállalkozások társadalmi felelősségét is) átláthatósága iránti általános 
igénynek. A nyilvánosság tájékoztatásának minősége azonban továbbra is nagyon egyenetlen, ezért 
ezen javítani kell. A megfelelő pénzügyi és személyi eszközök hiánya miatt nem kérhetünk a kis- és 
középvállalkozásoktól kezdettől fogva ugyanolyan minőségű tájékoztatást, mint a 
nagyvállalkozásoktól. Ennek ellenére bátorítani kell a kis- és középvállalkozásokat, hogy egyre 
inkább tájékoztassák az érdekelteket a felelősséghez kapcsolódó módszereikről. 

 
Az alapelvek egységességét és a sokféleség megőrzését össze kell hangolni egymással. Ésszerű lenne, 
ha a mutatók lehetővé tennék az összehasonlítást (benchmark). Üdvözlendő lenne, ha ezek a 
kritériumok és mutatók az ágazati szociális párbeszédben részt vevő partnerekkel közösen kerülnének 
kidolgozásra, a többi érdekelttel való konzultáció és a hivatalos szervekkel történő egyeztetés után. 

 
A GRI- (Global Reporting Initiative) irányvonalak mértékadó, nem hivatalos hivatkozási rendszert 
képeznek. Az európai szereplőknek különösen aktívan kellene részt venniük e szervezet munkáiban 
annak érdekében, hogy módszereit és kritériumait az európai viszonyoknak jobban megfelelővé 
tegyék. 
 



- 3 - 

Greffe CESE 80/2005   DE-VM/IM/lb .../... 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) kidolgozta a vállalkozások társadalmi felelősségének 
irányvonalait. Ezek az irányvonalak azonban nem lesznek részei a menedzsmentrendszernek, és így 
nem lesznek minősíthetők. 

 
Az EGSZB javasolja a nagyvállalatok társadalmi felelősségre vonatkozó gyakorlatához kapcsolódó 
információs portál létrehozását. Kívánatos lenne, ha egy intézményi megfigyelő a vállalkozások 
nyilatkozatait és az érintett felek értékelését közelítené egymáshoz. Ezt a minőségelemzési feladatot 
végezhetné egy olyan szervezet, mint a Dublini Alapítvány.  

 
A vállalkozás önkéntes kötelezettségvállalását nyilvánosan közzé kell tenni, és hatékonysága mindig 
ellenőrizhető kell, hogy legyen. Az önkéntes kötelezettségvállalás és a felekkel folytatott ellenőrzött 
párbeszéd elválaszthatatlan egymástól. A vállalati stratégia megköveteli a vállalkozás társadalmi 
felelősségéről folytatott szociális párbeszédet. A munkavállalók képviselőinek bevonása a következő 
három szakaszra vonatkozik: a vállalkozás specifikus stratégiájának felépítése a fenntartható fejlődés 
elveinek figyelembevételével, a stratégia betartásához szükséges eszközök alkalmazása és az 
intézkedések hatékonyságának független módon történő ellenőrzése a vállalkozás minden szintjén. 

 
Európai szinten döntő jelentőségű lépés az európai üzemi tanáccsal rendelkező multinacionális 
vállalatok önként vállalt és/vagy tárgyalásos úton elért társadalmi felelősségvállalása. Ezenkívül ez az 
eljárás lehetővé teszi az új tagállamok bevonását ebbe a dinamikába. Az európai üzemi tanácsoknak 
szerepet kell vállalniuk a társadalmi felelősségvállalásnak a vállalatvezetési politikába történő 
beépítésében. A vállalaton belüli érintettek ugyanis elsősorban hozzájuk fordulnak, míg a társadalmi 
felelősségvállalás koherens politikájának figyelembe kell vennie a külső érintetteket is, főként a 
vállalatnál és a vállalat számára tevékenykedő összes dolgozót és az értékteremtési lánc lehetőleg 
minden tagját (alvállalkozók, beszállítók). 
 
− Kapcsolattartó: Alan Hick 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Zöld könyv a gazdasági migráció kezelésének uniós megközelítéséről 
– Előadó: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Munkavállalók – ES) 

 
– COM(2004) 811 final – CESE 694/2005 
 
− Főbb pontok: 

 
Az EGSZB szerint szükséges a gazdasági migránsok befogadásának közösségi jogszabályokkal 
történő szabályozása. Ezért törekedni kell az egységesítés magas fokára és a rugalmasan kialakított 
jogszabályokra mind a magasan képzett, mind az alacsonyabb végzettséggel rendelkező munkaerő 
esetében. 

 
A „közösségi preferencia” elvének az uniós munkaerőpiac minden résztvevőjére kell vonatkoznia, 
nem csak az adott tagállam vagy az Európai Unió munkavállalóira. 
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Az EGSZB hangsúlyozza, hogy két rendszert kell létrehozni a migránsok jogszerű befogadására: a 
migránsoknak már a származási országukban rendelkezniük kell egy állásajánlattal, vagy 
munkakeresés céljából kiadott, korlátozott tartózkodási engedélyt kell kapniuk. 

 
A migránsok jogait tekintve a vita kiindulási pontját a hátrányos megkülönböztetés tilalmának kell 
képeznie. 
 
− Kapcsolattartó: Pierluigi Brombo 

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

2.  VILÁGKERESKEDELEM: A FEJLŐDÉS EMBERI TÉNYEZŐJE 
 

• Általános egyezmény a szolgáltatások kereskedelméről (GATS) – a 4. 
módozatról (természetes személyek mozgása) szóló tárgyalások 

− Előadó: Susanna FLORIO (Munkavállalók – IT) 
 

− Feltáró vélemény – CESE 695/2005 
 
− Főbb pontok: 
  
A GATS 4. módozatról szóló tárgyalások a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmének 
liberalizálásáról jelenleg is folyó WTO-tárgyalások kulcselemét jelentik. A 4. módozat magában 
foglalja a természetes személyeket is, akik egy tagállamból ideiglenesen egy másik tagállamba 
mennek azzal a céllal, hogy ott szolgáltatást végeznek (pl. könyvelők, orvosok, tanárok). Az adott 
ország állampolgárságát kérvényező vagy az adott országban állandó jelleggel dolgozni, illetve ott 
élni szándékozó személyek nem esnek a hatálya alá. 

 
Az EGSZB úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatások kereskedelmének további liberalizálása érdekében az 
EU-nak először tisztáznia kell, hogy a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv a munkavállalók 
átmeneti mozgásának is jogi alapja. Emellett tisztázni kell azt is, milyen jogi referenciakeret 
alkalmazandó a szolgáltatások liberalizálásával kapcsolatban az EU belső piacán (lásd a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló irányelvtervezetet), valamint világos különbséget kell tenni az általános érdekű 
szolgáltatások (köztük az egészségügy, az oktatás, a víz-, energia- és gázszolgáltatás stb.), a gazdasági 
és a nem gazdasági szolgáltatások, illetve a kereskedelmi célú, a nem kereskedelmi célú és az egyéb 
természetű szolgáltatások között. 

 
Az EGSZB nyomatékosan felhívja az EU-t és tagállamait, hogy egyelőre ne fogadják el a 4. módozat 
kiterjesztését a betanított vagy a szakképzetlen munkaerőre. Ennek elfogadása ugyanis veszélyeztetné 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapelvét, amely szerint a munkaerő nem áru. Az EGSZB 
nem fogadja el, hogy a munkavállalók átmeneti mozgása, ami valójában átmeneti migráció, 
elsősorban a WTO-n és a GATS-egyezményen keresztül legyen szabályozva anélkül, hogy az emberi 
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jogok vagy az alapvető munkaügyi normák – amilyen például a megkülönböztetés-mentesség – 
tiszteletben tartása bármiféle garanciát kapna. Az átmeneti migránsok jogainak védelméhez szükséges 
a WTO, az ILO, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és az ENSZ hatékony együttműködése. 

 
Az EGSZB úgy véli, hogy az európai kormányoknak újra fontolóra kellene venniük az ENSZ migráns 
munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló, 2003 júliusában hatályba lépett 
nemzetközi egyezményének ratifikálását. 

 
− Kapcsolattartó: Beatriz Porres 

  (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 
3. KERESKEDELEM: A SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ 

JOGOK ÁTFOGÓ KONCEPCIÓI 
• Formatervezési minták oltalma 
– Főelőadó: Virgilio RANOCCHIARI (Munkaadók – IT) 
 

Az EGSZB elfogadta a Jorge PEGADO LIZ és Heiko STEFFENS által előterjesztett 
ellenvéleményt. 

 
– COM(2004) 582 final – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
– Főbb pontok: 
 
Az EGSZB megerősíti azt a korábbi véleményeiben már kifejtett álláspontját, hogy a formatervezési 
minták jogvédelmének a javítási záradék hatálya alá eső pótalkatrészekre való kiterjesztése 
termékmonopóliumot hozna létre a másodlagos piacon, ami ellentmondásban állna a formatervezési 
mintákra vonatkozó jogvédelem tulajdonképpeni jellegével. 
 
Ehhez járul még, hogy a 98/71/EK irányelvvel megalkotott szabályozás megengedte a különböző, sőt 
egymással sokszor ellentétes országos szintű szabályozások fenntartását, s ehhez az EU legújabb 
bővítése révén újabb országos szintű rendelkezések járulnak, méghozzá az európai piac egyik igen 
fontos gazdasági ágának egy igen fontos területén. 
 
Az Európai Bizottság javaslata így a belső piac megvalósítását célozza e területen az országos 
rendszerek közelítése által, oly módon, hogy az oltalom alatt álló formatervezési minták összetett 
termékek javítása, illetve azok eredeti megjelenésének helyreállítása céljára történő alkalmazását (a 
másodlagos piacon) liberalizálja. 
 
Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság javaslatát, mivel azt olyan egyéb kezdeményezések 
folyományának tekinti, amelyek egyetértését már korábban elnyerték, és mert a javaslat segítheti a 
versenyt, csökkentheti az árakat és új munkahelyeket teremthet, különösen a KKV-knál. 
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Az EGSZB álláspontja szerint azonban javítani lehetne az Európai Bizottság javaslatán, világosabban 
és megalapozottabban kimutatva a TRIPS-egyezménnyel való összeegyeztethetőségét, jobban 
megvilágítva a foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, és nem csupán az amúgy is garantált információs 
jogot biztosítva mindenekelőtt a fogyasztóknak, hanem választási jogukat sem csorbítva, ami 
közvetlen módon a független gyártók termékeinek biztonságosságát és megbízhatóságát, közvetve 
pedig az ilyen alkatrészek összetett termékek (pl. személygépkocsik) javításához történő 
felhasználásának következményeit érinti, a maradványérték és a közvetett költségek (pl. biztosítási 
díjak) tekintetében. 
 
 –  Kapcsolattartó: Joăo Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

•  Gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak 
–  Előadó: Paolo BRAGHIN (Munkaadók – IT) 
 
–  COM(2004) 737 final – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
–  Főbb pontok: 

 
Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság rendeletjavaslatát, melynek célja a WTO Általános 
Tanácsa 2003. augusztus 30-i határozatának végrehajtása. 

 
Helyesli a szabadalom vagy kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány (SPC) által védett 
gyógyszeripari termékek kényszerengedélyeztetésére javasolt eljárást, csakúgy, mint a kidolgozott 
ellenőrző mechanizmusokat. 

 
Az EGSZB azonban határozottabb megfogalmazást ajánl a következők biztosítása érdekében: 

 

• a hatályos jogszabályok teljes mértékű tiszteletben tartása, különösen a gyártási minőség 
ellenőrzése tekintetében; 

• a kényszerengedély megadási feltételeinek (8. cikk) szigorítása, különösen a 
kényszerengedélyezett és az eredeti gyógyszer megkülönböztetését szolgáló mechanizmusok 
terén, a Közösségbe vagy harmadik országba történő jogellenes újrakivitel elkerülése érdekében; 

• összehangolt erőfeszítés az importáló országok hatóságaival a csalás, hamisítás és az eredeti 
szándéktól eltérő felhasználás elkerülése érdekében; 

• a vámrendelet és a tagállami szankciók alkalmazásának szigorú felügyelete bármiféle jogellenes 
cselekmény megelőzése érdekében; 

• a kényszerengedélyek megadásának szélesebb körű nyilvánosságra hozatala a szellemi 
tulajdonjog hatékonyabb védelme érdekében. 
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Az EGSZB – tekintettel az állatok által közvetített betegségekből, illetve a fertőzött állati eredetű 
élelmiszerekből következő lehetséges közegészségügyi szükséghelyzetekre – kívánatosnak tartja a 
rendelet alkalmazási területének az állatgyógyászati készítményekre történő kiterjesztését. 

Végezetül az EGSZB felkéri az Európai Bizottságot, folytassa nemzetközi szintű erőfeszítéseit a 
legszükségesebb gyógyszerek és a megfelelő egészségügyi ellátás hozzáférhetővé tétele érdekében 
azokban a fejlődő országokban is, amelyek nem tagjai a WTO-nak. 
 
− Kapcsolattartó: Nemesio Martinez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

4. SZOLGÁLTATÁSOK: SZUBSZIDIARITÁS ÉS RUGALMASABB 
ELJÁRÁSOK 

 

•  Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben 
– Előadó: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Munkavállalók – ES) 
 
– COM(2004) 718 final – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Főbb pontok: 

 
Meg kell fontolni a büntetőjogi vagy adóügyekkel kapcsolatos polgári perekben végzett közvetítés 
lehetőségét. Ezek eredetileg nem szerepelnek a javaslatban, viszont a közvetítés segíthet az effajta 
polgári peres ügyek megoldásában. 

 
Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a közvetítő szerepe a folyamat során végig igen fontos ahhoz, hogy 
garantálni lehessen annak végrehajtását és hatékonyságát. Az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy a közvetítőként működő természetes és jogi személyek szakértelme, függetlensége és 
felelőssége mindig biztosított legyen. 

 
A közvetítés költségeinek problémáját – figyelembe véve az egyes tagállamok igazságügyi 
jellegzetességeit is – nem lehet egyszerűen az általános perköltségek közé sorolással megoldani. 

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

5.  KÖRNYEZET: VESZÉLYES HULLADÉKOK FELELŐS 
KEZELÉSE 

  
•  Radioaktív hulladékok szállításának felügyelete/ellenőrzése 
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–  Előadó: Stéphane BUFFETAUT (Munkaadók – FR) 
 

–     COM(2004) 716 final – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
    
–  Kapcsolattartó: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

_______________ 
 


