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Tisztelt Olvasó!

Eljött az ősz – és számos új lehető-
séget tartogat számunkra. Az újonnan 
megválasztott Európai Parlamenten kívül 
az elkövetkező hónapokban a  jövőbeli 
Európai Bizottság is megalakul majd Jean-
Claude Juncker vezetésével, akit ezúton is 
köszöntünk.

A súlyos pénzügyi és gazdasági válságot 
követően Európa most olyan társadalmi 
és politikai válsággal néz szembe, amely 
alapjaiban rázhatja meg. Ezért az elkövet-
kező öt évben elsősorban azzal kell fog-
lalkoznunk, hogy helyreállítsuk közvetlen 
kapcsolatunkat az európai polgárokkal, 
visszanyerjük bizalmukat és újra kedvet 
adjunk nekik ahhoz, hogy megálmodják 
Európát.

E cél elérése érdekében Jean-Claude 
Juncker leszögezte, hogy „a társadalmi 
párbeszéd elnöke” szeretne lenni. Az Euró-
pai Gazdasági és Szociális Bizottság szívből 
üdvözli ezt a kijelentést, és az európai civil 
társadalom szócsöveként készen áll arra, 
hogy elkötelezett partner legyen, minél 
több elképzeléssel ösztönözve a munkát. 
Térségeink újraiparosítása, a  jövőbeli 
beruházások és a versenyképes képzési 

rendszerek mind olyan kiemelt témák, amelyek tekintetében támogatjuk, hogy helyi 
tapasztalatokra épülő, konkrét változások történjenek.

Európának ismét szolidárissá kell válnia, újra átfogó értelmet kell adnia az „európai iden-
titás” fogalmának, és egy magával ragadó, közös jövőtervet kell előterjesztenie. Ehhez 
azt az utat kell követnie, melyet a Lisszaboni Szerződés nyitott meg, több teret engedve 
a részvételi demokráciának. Ez az a feladat, amelyet bizottságunk az európai polgárokkal 
karöltve teljesíteni szeretne.

Henri Malosse,
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke
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A fejlesztés 2015-ös európai éve nagyobb 
kötelezettségvállalásokat inspirálhat

A jövő év, 2015, a  fejlesztés európai 
éve lesz. Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság kulcsszerepet játszott annak biz-
tosításában, hogy egész Európában megfe-
lelően elismerjék ezt az évet, amely az ENSZ 
és az EU szintjén egyaránt rendkívül fontos 
lesz a fejlesztési témák tekintetében.

A fejlesztés 2015-ös európai évének átfogó 
célja az lesz, hogy „lelkesítsen”, tájékoztatást 
nyújtson, és több európait – különösen fi a-
talokat – vonjon be a fejlesztési tevékenysé-
gekbe, amelyek középpontjában a globális 
szolidaritás és igazságosság, az emberi jogok 
hangsúlyozása és a nők jogainak erősítése áll 
majd. Az is cél, hogy a 2015- utáni időszakra 
vonatkozó menetrend kijelölésébe szintén 
bevonják az embereket.

Az ötletet még 2011-ben Andris Gobiņš 
EGSZB-tag vetette fel – aki már hazájában, 
LettoAz ötletet még 2011-ben Andris Gobiņš 
EGSZB-tag vetette fel – aki már hazájában, 
Lettországban is aktív volt a  fejlesztési 
témákban – együttműködve a CONCORD-
dal, az Európai Segélyezési és Fejlesztési 
NGO-k Szövetségével és az EGSZB-vel. Sike-
rült megszerezniük az EU Régiók Bizottsága, 
Andris Piebalgs fejlesztési biztos és az Euró-
pai Parlament támogatását.

Ennek eredményeképpen az EGSZB akkori 
elnöke, Staffan Nilsson és az EP elnöke, 
Martin Schulz közös levelükben arra kérték 
az Európai Bizottság elnökét, José Manuel 
Barrosót, hogy fogadja el a  javaslatot. 

A válasz pozitív volt – és a többi már törté-
nelem. 2013 decemberében az EGSZB elfo-
gadta saját kezdeményezésű véleményét, 
amelyben üdvözölte a  fejlesztés 2015-ös 
európai évét; az első olyan európai évet, 
amely külső, az EU határain túli tevékeny-
ségekkel is foglalkozik.

„Szerintem nagyszerű kezdeményezés” – 
jelentette ki Andris Gobiņš. „Hétköznapi 
ember vagyok, nem szupersztár, egy olyan 
kis tagállam civil társadalmának képvise-
lője, amely egészen a közelmúltig maga is 
részesült segélyekben, de a minden oldal-
ról – különösen a CONCORD-tól – kapott 
támogatásnak köszönhetően ez a kezde-
ményezés mégis megvalósult.”

„A civil társadalmat nagymértékben bevonja 
majd a kezdeményezés, mivel az eredeti 

ötlet is ezekből a körökből származik” – erő-
síti meg Stina Soewarta, az Európai Bizottság 
Fejlesztési és Együttműködési Főigazgató-
sága információs osztályának vezetője. „A 
bevonásuk nélkül semmi értelme nem lenne 
az európai évnek.” A tevékenységeket rész-
ben uniós, részben nemzeti szinten bonyo-
lítják majd le, és a civil társadalom máris 
részt vesz a szervezésben. Júniusban például 
több mint 300 európai polgár érkezett Brüsz-
szelbe annak megvitatására, hogy hogyan 
továbbítsák a  fejlesztési együttműködés 
üzenetét. A számos partner között fejlődő 
országokbeli polgárokat is találunk majd.

Az EU és tagállamai a  világ legnagyobb 
adományozói a fejlesztési segélyek terén; 
a hivatalos segélyek több mint a fele (2011-
ben 53 milliárd euró) tőlük származik. Egy 
2012. évi felmérésből az derült ki, hogy az 
európaiak 85%-a fontosnak tartja a fejlődő 
országokban élők támogatását, és ez a szám 
a gazdasági válság ellenére is csak alig vál-
tozott. Az európaiak több mint negyedrésze 
a saját zsebéből is adakozik.

Némi előrelépés ellenére jövőre nem sike-
rül az összes millenniumi célt elérni. A 2015 
utáni új globális fejlesztési menetrendnek 
erőteljesebb és konkrétabb kötelezettség-
vállalásokat kell tartalmaznia, hangsúlyozza 
Andris Gobiņš, „mégpedig nemcsak a kor-
mányok, hanem mindenki részéről, aki elő-
segítheti, hogy szebb világban élhessünk.” 
„Mindenkit személyes felelősség terhel 
a  fenntartható fogyasztásért és a tisztes-
séges kereskedelemért”  – hangsúlyozza. 
„Támogatást szeretnénk a valódi változás 
érdekében. Ez az álmunk, és most egy kicsit 
közelebb kerültünk ahhoz a célhoz, hogy ez 
az álom valóra váljon.” ●

Erősebb gazdaság egy erősebb Európáért
Az EGSZB 500. plenáris ülésén elfogadott 

vélemény szerint Európa új vezetőinek lépé-
seket kell tenniük a gazdasági és monetáris 
unió (GMU) kiteljesítése érdekében. Egy 
robusztusabb gazdaságirányítási struktúra 
kialakításával Európa fokozhatja a stagnálás 
és a munkanélküliség elleni küzdelmét.

„A gazdasági és monetáris unió, mely még 
közel sem kiforrott, létfontosságú, ha vissza 
akarjuk szerezni a polgároknak az európai 
projektbe vetett bizalmát, és fenntarthatóvá 
akarjuk tenni azt” – mondta Joost van Iersel 
(Hollandia, Munkaadók csoportja), a véle-
mény egyik előadója.

Az EU-nak először is a növekedést, a foglal-
koztatást és a stabilitást célzó valódi paktu-
mot kell tető alá hoznia, amely a jelenlegi 
szabályozás jobb végrehajtásán alapul, 
hajtóerejét pedig a  köz- és magánberu-
házások jelentik. Másodszor, mivel a vál-
ság fényt derített a  GMU felépítésének 
hiányosságaira, az EGSZB tervet javasolt 

Andris Gobiņš EGSZB-tag
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Az EGSZB munkaerő-piaci megfi gyelőközpontja 
(LMO) tanulmányt készített arról, hogy Görögország-
ban, Horvátországban, Olaszországban, Ausztriában, 
Szlovákiában és Finnországban hogyan valósítják 
meg a fi atalok foglalkoztatására vonatkozó uniós 
politikákat. Bár a helyzet országonként különbözik – 
a fi atalok munkanélkülisége a görögországi 58,3% és 
az ausztriai 9,2% között ingadozik – az összes uniós 
tagállam számára léteznek közös megoldások.

A szociális partnerek, az ifjúsági szervezetek és 
a hatóságok közötti együttműködés sikeres poli-
tikákat eredményezhet a  fiatalok foglalkoztatá-
sának terén, ahogy ezt Ausztria és Finnország 
példája bizonyítja. „Az érdekelt felek valódi hoz-
záadott értékkel gazdagíthatják az ifj úságpoli-
tikákat, mivel ismerik és átélik a munkaerőpiac 

valóságát. Feltétlenül szükség van arra, hogy 
a civil társadalom ily módon képet adjon a való-
ságról” – jegyezte meg Christa Schweng (Ausztria, 
Munkaadók csoportja), a munkaerő-piaci megfi gye-
lőközpont elnöke.

A tanulmány jelentős részben az ifj úsági garancia 
megvalósításának elemzésével foglalkozik.

A 2013-ban elindított ifj úsági garancia biztosítja, 
hogy valamennyi 25 év alatti fi atal a formális tanu-
lás befejezését vagy a  munkahelye elvesztését 
követő négy hónapon belül színvonalas, konkrét 
ajánlatot kapjon. Ez az ajánlat lehet egy munkahely, 
tanulószerződéses gyakorlat, gyakornoki képzés 
vagy továbbképzés, és az egyéni szükségletekhez 
és helyzethez kellene igazítani. A tanulmány arra 
a következtetésre jut, hogy megfelelő megvalósítás 
esetén az ifj úsági garancia számottevő lehetősége-
ket kínál a szerkezeti reformok végrehajtásához. 
Például egyes nemzeti oktatási rendszereket job-
ban a munkaerő-piaci igényekhez lehetne igazítani, 
hogy a fi atalokat ellássák a vállalatok által megkí-
vánt készségekkel. „A görögországi, olaszországi 
és horvátországi érdekelt felek valamennyien 
támogatják, hogy több és jobb munkahelyi kép-
zést szervezzenek, és hogy az oktatás és a vállal-
kozások között szorosabbá váljon a kapcsolat. Ez 
kétségtelenül az előrelépés egyik útja”, szögezte 
le Christa Schweng.

Európa 5 millió munkanélküli fi atalja egészen külön-
böző problémákkal néz szembe, és ez testre szabott, 
gondosan megtervezett, az érintettekkel egyeztetett 
és a nemzeti sajátosságokhoz hozzáigazított megkö-
zelítést igényel. (cad) ●

a GMU kiteljesítésére, melynek célja a fenntartható és kiegyensú-
lyozott gazdasági teljesítmény biztosítása és a jövőbeli válságok 
megelőzése. A tervnek, melyet az EGSZB a következő uniós jogalkotó 
gárda fi gyelmébe ajánl, az alábbiakat tartalmazó négy pilléren kell 
nyugodnia: teljesen integrált európai tőkepiac, a versenyképessé-
get, a gazdaságirányítást és az európai szolidaritást javító eszközök, 
a gazdasági kiigazítások társadalmi hatásaira irányuló, valamint az 
uniós és az euróövezeti intézmények demokratikus legitimitását 
növelő intézkedések.

„A polgároknak azonban most mindenekelőtt egy olyan európai 
tervre van szükségük, amely a növekedésbe és a munkahelyterem-
tésbe való, az államadósság növelése nélküli beruházásra irányul. 
Elég volt a konkrét javaslatokat nélkülöző üres szavakból és terjengős 
szövegekből” – jelentette ki Carmelo Cedrone előadó (Olaszország, 
Munkavállalók csoportja), aki azt szeretné, ha az EU kiemelten kezelné 
ezeket a kérdéseket.

A vélemény hangsúlyozza, hogy az uniós tagállamok között elmélyül-
tebb és jobb gazdasági, szociális és politikai integrációra van szükség 
annak előfeltételeként, hogy meg tudjunk felelni az emberek élet-
minőséggel és jóléttel kapcsolatos elvárásainak. Végezetül kijelenti, 
hogy a tagállamok felelősségvállalása és a civil társadalom bevonása 
létfontosságú az erősebb Európát teremtő erősebb gazdaság meg-
valósításához. (cad/aa) ●

A fi atalok munkanélkülisége – 
felmérés 6 országban

Ne dobjon el ételt, adományozza el!

A civil társadalom mint a megújulóenergia-termelés aktív szereplője

Az Európai Bizottság átfogó célkitűzéseket fogadott 
el a 2030-as éghajlat- és energiapolitikai csomaghoz, 
és ennek alapján egyik fő törekvése, hogy az ener-
giaszerkezetben a megújuló energiaforrások aránya 
14%-ról (2012) 27%-ra (2030) növekedjen. Az EGSZB 
támogatja e célkitűzést, ugyanakkor tagállami szintű, 
konkrét célok meghatározására szólít fel.

A célok kitűzése azonban önmagában nem lesz ele-
gendő ahhoz, hogy elindítsa a szükséges lépéseket; 
az energiarendszer szerkezeti átalakításához megfe-
lelő jogszabályi aktusok is kellenek. Az éghajlati és 
energetikai kihívásokat csak akkor lehet hatékonyan 
kezelni, ha a kistermelők számára is biztosítjuk azokat 
a feltételeket, amelyekkel sikerre vihetők megújuló 
energiával kapcsolatos projektjeik. E célt szem előtt 

tartva az EGSZB megkezdte azoknak a feltételeknek 
a felmérését, amelyek megléte esetén a polgárok és 
a közösségek kidolgozhatják saját megújuló energe-
tikai kezdeményezéseiket.

Polgárok, gazdák, szövetkezetek, kis- és középvállal-
kozások és közösségek voltak a kulcsszereplői helyi és 
regionális szinten a németországi Energiewende sike-
rének, amelynek köszönhetően a megújuló energiafor-
rások aránya alig tíz év alatt 6%-ról közel 25%-ra nőtt. 
Ők valósították meg a beruházások több mint felét is 
az ágazatban. Tanulmányok kimutatták emellett, hogy 
komoly munkahelyteremtő hatása van annak, ha a kis-
termelők megújuló forrásokkal váltják fel a fosszilis 
tüzelőanyagokat.

Nem utolsósorban a jelentős németországi beruhá-
zásoknak köszönhetően számottevően csökkentek 
a  szél- és a  napenergia-termelés költségei, amiből 
most más tagállamok is profitálhatnak. Ez a kedvező 
környezeti hatásokon és az energiafüggés mérséklésén 
túl azt is jelenti, hogy ésszerű a megújuló forrásokból 
való energiatermelés fokozása, különösen a kisberu-
házók esetében.

Az EGSZB tanulmányának következtetéseit egy szept-
ember 17-én délelőtt, Brüsszelben tartandó konfe-
rencián ismertetik majd (bővebb tájékoztatás: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-
red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, az LMO elnöke

A GMU megvalósításáról szóló vélemény két előadója: Joost van 
Iersel, a „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi 
kohézió” (ECO) szekció elnöke és Carmelo Cedrone EGSZB-tag

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
az Élelmiszerbankok Európai Szövetségével (FEBA) 
július 7-én konferenciát rendezett Brüsszelben „Élel-
miszer-adományozás: az élelmiszer-szegénység leküz-
dése és az élelmiszer-pazarlás kezelése” címmel.

79 millió uniós polgár él a szegénységi küszöb alatt 
és 16 millióan szorulnak jótékonysági szervezetek 
élelmiszersegélyeire, miközben 89 millió tonna 
ételt a kukába dobunk. Henri Malosse EGSZB-elnök 
szerint ez emberiesség elleni cselekedet: „Nem nevez-
heti magát emberségesnek az a társadalom, amely 
ehető élelmiszereinek egyharmadát eldobja, miköz-
ben oly sokan éheznek” – emlékeztette Európát abbéli 
felelősségére, hogy véget vessen ennek a tűrhetetlen 
helyzetnek.

Bár sok vállalat és magánszemély lenne kész élelmi-
szer-feleslegeinek eladományozására, a tagállamon-
ként eltérő jogi és gyakorlati akadályok kifejezetten 
meggátolják őket ebben.

Egyértelműbb szabályok az élelmiszer-
adományozás elősegítésére

A konferencia során a BIO by Deloitte képvise-
lője ismertette egy az élelmiszer-adományozás 
akadályairól és legjobb gyakorlatairól szóló, az 
EGSZB megbízásából készült tanulmány megál-
lapításait. Már léteznek Európában jó példák az 
adományozást megkönnyítő szabályozásra és 
gyakorlatokra – csak minden országban be kellene 
vezetni őket. EU-szerte érvényes iránymutatás 
szükség a fi skális eszközökre, az élelmiszer-fel-
használási hierarchiára, a felelősségi körökre és 
az élelmiszerek minőségmegőrzési idejére vonat-
kozóan. „A tanulmány értékes alapot jelent ahhoz, 
hogy megtegyük a következő fontos lépéseket az 
adományozás megkönnyítése felé, az élelmiszer-
biztonság garantálása mellett. Most uniós szinten 
kell cselekednünk” – mondta Yves Somville (Bel-
gium, Egyéb tevékenységek csoportja). Az EGSZB 
a továbbiakban a tanulmány megállapításainak 

átültetésén fog dolgozni, uniós és 
tagállami szintű jogalkotási kez-
deményezések révén és konkrét 
intézkedéseket szorgalmazva.

Az élelmiszerbankok 
kulcsszereplők

Az élelmiszerbankok döntő sze-
repet játszanak az adományo-
zási folyamatban: az élelmiszert 

begyűjtik az adományozóktól (gyártók, forgalmazók, 
kiskereskedők és magánszemélyek) és szétosztják 
a leginkább rászorulókat támogató civil szervezetek 
és szociális szolgálatok között. (sma) ●

Henri Malosse EGSZB-elnök, valamint Manuela 
Gheoldus és Clementine O’Connor (BIO by 
Deloitte), Angela Frigo (Banco Alimentare), 
Yves Somville (az élelmiszerpazarlás kérdésével 
foglalkozó előadó), Igor Šarmír (EGSZB-tag, 
az élelmiszerpazarlás kérdésével foglalkozó 
munkacsoport tagja), Thomas Pocher (az E. Leclerc 
tagja és a Greentag alapítója), valamint Etienne 
Rubens (Komosie – Federation of Environmental 
Entrepreneurs in the Social Economy)

Az EGSZB képviselőjének felszólalása 
a körkörös gazdaságról szóló első nemzeti 
kongresszuson Párizsban

Thierry Libaert EGSZB-tag (Franciaország, Egyéb tevékenységek 
csoportja), a helyi szintű kommunikációs tevékenységek („Going 
local”) kontextusában ismertette az intézmény programozott 
elavulás elleni küzdelemre vonatkozó tevékenységeit a körkö-
rös gazdaságról szervezett első nemzeti kongresszus keretében, 
amelyre 2014. június 17-én, Párizsban került sor. Felszólalása „A 
termékek élettartamán alapuló új gazdasági modellek” elnevezésű 
workshopon hangzott el, és lehetővé tette, hogy az EGSZB tevé-
kenységeit a gazdasági és politikai döntéshozók szélesebb köre 
megismerhesse. „A fenntarthatóbb fogyasztásért: az ipari termékek 
élettartama és a fogyasztók tájékoztatása a bizalom visszaszerzése 
érdekében” című vélemény (előadó: Thierry Libaert, társelőadó: 
Jean-Pierre Haber) az első európai dokumentum, amely a progra-
mozott elavulás elleni küzdelemről szól. A programozott elavulásról 
szóló első európai fórumra 2014. október 17-én kerül sor az EGSZB-
ben. (ab) ●

„GOING LOCAL” – HELYI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

“A görögországi, 
olaszországi és horvátországi 
érdekelt felek valamennyien 
támogatják, hogy több és 
jobb munkahelyi képzést 
szervezzenek, és hogy az 
oktatás és a vállalkozások 
között szorosabbá váljon 
a kapcsolat.”

“79 millió uniós polgár él 
a szegénységi küszöb alatt és 
16 millióan szorulnak jótékonysági 
szervezetek élelmiszersegélyeire, 
miközben 89 millió tonna ételt 
a kukába dobunk.”
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A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL DIÓHÉJBAN
Új uniós erdőgazdálkodási stratégia

Az EGSZB üdvözli az új uniós erdőgazdálkodási stratégiát. 
Tekintve, hogy az erdőkkel szemben egyre szélesednek 
az igények, miközben egyre több veszély fenyegeti őket, 
emellett az erdőkre és az erdészetre számos uniós ágazati 
politika és hozzájuk kapcsolódó szabály vonatkozik, az 
új stratégiára nagy szükség van. Az EGSZB ezért arra kéri 
mind az Európai Bizottságot, mind pedig a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a stratégia hatékony és eredményes vég-
rehajtását, valamint folytassák a tárgyalásokat, és jussanak 
konszenzusra egy, az európai erdőkre vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű megállapodásról. (hb) ●

A szavazás eredménye – mellette: 111, ellene: 0, tartóz-
kodás: 5.

Digitális társadalom

A saját kezdeményezésű vélemény két fő aspektusra 
helyezte a hangsúlyt. Az első az ún. digitális szakadék áthi-
dalására vonatkozik, kitérve a nők digitális társadalomban 
betöltött szerepének növelésére, az ikt-hoz való hozzáfé-
rés elősegítésére, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő 
emberek problémáinak kezelésére. Az EGSZB olyan uniós 
szintű intézkedéseket szeretne látni, amelyek biztosítják, 
hogy a fogyatékkal élők másokkal azonos feltételek mel-
lett hozzáférhessenek az új technológiákhoz. A második 
aspektus – a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a digitális 
befogadás – a digitális szempontok foglalkoztatáson belüli 
szerepének jobb megértését célozza. (hb) ●

A szavazás eredménye – mellette: 128, ellene: 0, tartóz-
kodás: 0.

A közösségi fi nanszírozás az Európai Unióban

A közösségi fi nanszírozás azon újonnan kialakuló fi nanszí-
rozási modellek egyike, amelyek egyre nagyobb mérték-
ben járulnak hozzá ahhoz, hogy az induló vállalkozások 
feljebb kerüljenek a „fi nanszírozási ranglétrán”, továbbá 
hozzájárulnak a pluralisztikus és ellenállóképes szociális 
piacgazdaság építéséhez. Az EGSZB üdvözli az Európai 
Bizottság közleményét, és hangsúlyozza az Unió-beli 
közösségi fi nanszírozásban mint alternatív fi nanszírozási 
forrásban rejlő növekedési lehetőséget. Az EGSZB a kkv-k 
bankhitelektől való jelentős függőségét is hangsúlyozza; 
e helyzeten a – nem mindig könnyen hozzáférhető – alter-
natív források sem fognak változtatni. Ezért a közösségi 
fi nanszírozást a szponzorálás új formájaként kifejezetten 
el kell ismerni a tagállamok jogszabályaiban. (hb) ●

A szavazás eredménye – mellette: 195, ellene: 1, tartóz-
kodás: 5.

Az EU mélyebb integrációja 
a megfi zethető energia előfeltétele

HAMAROSAN AZ EGSZB-BEN

Az uniós koordináció és együttműködés elen-
gedhetetlen az árak féken tartásához és energia-
ellátásunk biztosításához – jelentette ki Stephane 
Buff etaut Az energiaárak emelkedésének mérsék-
lése: összehangolás, uniós szintűvé tétel, bevonás 
tárgyú konferencián, amelyre az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság (EGSZB) brüsszeli székházában, 
júniusban került sor. Az összes részt vevő érintett 
fél határozottan egyetértett ezekkel a  szavakkal, 
az összes uniós tagállam viszont még nem látta be 
e megállapítás igazságát. A konferencia résztvevői 
nehezményezték, hogy az uniós energiapolitika 
végrehajtásából hiányzik a következetesség és az 
összehangoltság.

Európai energiaügyi párbeszéd – 
az új Európai Bizottság fontos 
feladata

Vannak ugyan pozitív fejlemények, mint a földgáz- 
és villamosenergia-ügyi koordinációs csopor-
toknak, valamint a villamosenergia- és földgázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatának 
kialakítása, de e csoportok munkája széttöredezett. 
Az energia-, az éghajlat- és az iparpolitikát jobban 
össze kell hangolni, és realisztikus technológiai 
fejleményekre és statisztikai adatokra kell alapozni – 
hangsúlyozta Pierre-Jean Coulon (Franciaország, 
Munkavállalók csoportja).

Ezenkívül feltétlenül be kell vonni a civil társadalmat, 
hogy a közvélemény jobban elfogadja az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést. 
A közvélemény bevonására és megnyerésére irá-
nyuló széles körű, ambiciózus és összehangolt 
programot – valódi európai energiaügyi párbeszé-
det – sürgetünk. Ennek nyomán lehetővé válik, hogy 
az összes tagállamon belül és a tagállamok között 
cselekvésorientált párbeszéd bontakozzék ki, amely 

a politikai döntéshozókat ellátja a szükséges infor-
mációkkal – szögezte le Richard Adams (Egyesült 
Királyság, Egyéb tevékenységek csoportja), A pol-
gárok energiapolitikába való aktív bevonásához 
szükséges feltételek és módszerek tanulmányozása 
című vélemény előadója. Az EGSZB mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy rávegye az új Európai 
Bizottságot arra, hogy irányítsa e döntő fontosságú 
együttműködés kialakítását. (sma) ●

Hosszú szünet után, szeptember 10-től egy egész hónapra visz-
szatér hozzánk a verőfényes nyár – méghozzá a „Made in 
Italy. Dario Brevi színei ” című kiállításon megtekinthető 
műveknek köszönhetően. A Tanács féléves olasz 
elnökségének keretében a rendezvény alkalmat 
fog nyújtani arra, hogy a kortárs művészet és 
formatervezés egyik nemzetközileg is legelis-
mertebb szereplőjével találkozzunk, akinek 
új és eredeti kifejezésmódja a legjelentő-
sebb olasz hagyományokat is magában 
foglalja.

MDF-lapra készített akrilfestményein, ins-
tallációin és szobrain egyértelműen fellel-
hető a futuristák öröksége, akik a huszadik 
század legbátrabb mesterei közé tartoz-
tak, és a művészet jegyében mindent újra 
akartak teremteni: Dario Brevi is osztja ezt 
a  szellemiséget, de iróniájukat és érzéküket 
is a játékos kísérletezéshez. Egyedülálló módon 

kommunikál, formák és színek tökéletes szintézisével, napjaink 
legjelentősebb kérdéseivel foglalkozó, összetett üzeneteket 

közvetítve, méghozzá kérkedés nélkül, állandó cinkos 
kikacsintással a  szemlélő felé, mivel a  művészeti 

dimenziók harmóniájában lehet a  legjobban 
együtt gondolkodni.

Made in Italy. Dario Brevi színei – JDE épü-
let, 6. emeleti átrium, 2014. szeptember 
10-től október 10-ig.

A kiállítás hétfőtől csütörtökig 9.00-től 
17.30-ig, pénteken 8.30-tól 15.30-ig 
tekinthető meg.

A belépőkártyával nem rendelkező látoga-
tókat előzetesen be kell jelenteni (events@

eesc.europa.eu). ●

„Made in Italy” kiállítás

Milyen fejlesztési lehetőségeket hoz a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség Európának?

Október 2-án az EGSZB Munkaadói csoportjának elnökletével vitára kerül sor 
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségből adódó lehetőségek-
ről. A rendezvény keretét a lengyelországi Sopotban tartandó „Új elképzelések 
európai fóruma” adja majd.

„A sopoti vita az EGSZB által a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség 
témakörében végzett eddigi munka folytatása. Ez a munka a júniusban elfogadott 
véleményünkkel kezdődött” – tájékoztat Jacek Krawczyk, a Munkaadók csoport-
jának elnöke s egyben a szóban forgó EGSZB-vélemény előadója.

A résztvevők többek közt olyan kérdésekkel foglalkoznak majd, hogy az USA–EU 
megállapodás mely pontjai kínálják a legnagyobb lehetőségeket, illetve jelentik 
a legnagyobb kihívást az európai vállalkozások számára, vagy hogy miként tudjuk 
felhasználni a transzatlanti beruházási és kereskedelmi partnerséget arra, hogy 
leküzdjük a válságot, csökkentsük a munkanélküliséget, és versenyképesebbé 
tegyük Európa gazdaságát.

A fórumon részt vesz Markus Beyrer, a BusinessEurope vezérigazgatója, Tim 
Bennett, a Transzatlanti Üzleti Tanács vezérigazgatója, Peter Chase, az amerikai 
kereskedelmi kamara európai alelnöke és Jacek Krawczyk, a Munkaadók csoport-
jának elnöke. (lj) ●

© Dario Brevi – “Grazie al cielo, 2014”
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Az EGSZB info évente kilenc alkalommal, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából jelenik meg.
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Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.
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információk az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban találhatók.

A sokszorosítás az EGSZB info mint forrás megjelölésével megengedett (egy példány elküldendő 
a főszerkesztőnek).

Példányszám: 12 310 db.
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Európai prioritások – a fi atalok szemével

2014. július 9-én, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság (EGSZB) 500. plenáris 
ülése során egy öttagú diákdelegáció mint-
egy 500 érdeklődő politikus, EGSZB-tag 
és -tisztviselő előtt érvekkel alátámasztva 
ismertette az Európa jövője kapcsán álta-
luk legfontosabbnak ítélt kérdéseket. Az 
öt középiskolás tanuló korábban részt vett 
a 2014. évi Your Europe, Your Say! (YEYS) 
rendezvényen, melyre 2014. március 26–28-
án került sor Brüsszelben. Most újból eljöttek 
Brüsszelbe, hogy elmondják véleményüket.

A diákok által kiemelt öt kezdeményezés 
a következő volt:

 ● Esélyegyenlőség az oktatásban

A kezdeményezést ismertető Theseas 
Efstathopoulos (Ciprus) hangsúlyozta, 
hogy a  foglalkoztatás, a  növekedés és 
a jólét szempontjából alapvető, hogy min-
denki hozzáférjen színvonalas oktatáshoz. 
A kormányoknak fel kell ismerniük, hogy 
a társadalom jövője a megfelelően képzett 
fi atalok szerepvállalásán múlik, máskülön-
ben az egyenlőség csak álom marad!

 ● A nyelvtanítás továbbfejlesztése

A kezdeményezés, melyet Jakob Weiss 
(Németország) ismertetett, kiemelten 
kezeli az oktatást. Hangsúlyozta, hogy 

a  más európaiakkal való kommunikáció-
hoz és kapcsolatteremtéshez fontos több 
nyelv ismerete, ezért a  korán kezdett 
iskolai idegennyelv-tanításnak nagy sze-
repe van az európai országok közti mobi-
litási és csereprogramok szilárd alapjainak 
megteremtésében.

 ● Kutatás és innováció

A kezdeményezést Anna Gletthofer (Auszt-
ria) ismertette. Kiemelte, hogy csak egy 
Földünk van, ezért nagyon vigyáznunk kell 
rá! A megújuló energiákra és az újrahaszno-
sításra irányuló kutatás révén új módszere-
ket találhatunk a környezet védelmére és 
arra, hogy bolygónkat egészséges lakhellyé 
tegyük, ami elengedhetetlen életünk, egész-
ségünk és túlélésünk szempontjából.

 ● A munkatapasztalat elismerése, 
függetlenül annak formájától és 
időtartamától

A kezdeményezést Karin Olofsson (Svédor-
szág) ismertette. Rámutatott, hogy a fi atalok 
körében növekvő munkanélküliség talán 
az egyik legnagyobb probléma, amivel az 
EU-nak szembe kell néznie. Ez a kezdemé-
nyezés ezért arra ösztönzi az EU-t, hogy 
segítse elő a hasznos oktatást, azaz csak 
azokon a  területeken kínáljon oktatást, 
ahol szükség van szakemberekre, támogassa 

a  fiataloknak munkatapasztalatot kínáló 
cégeket, és segítse a tagállami kormányokat 
abban, hogy munkahelyeket teremtsenek 
a fi ataloknak.

 ● Esélyegyenlőség teremtése

A kezdeményezés, melyet Leo Filip Kovačic 
(Horvátország) ismertetett, rámutat arra, 
hogy Európában nincs uniós identitás, és 
hogy a különféle területeken szervezett, 
például oktatási, foglalkoztatási, sport- és 
zenei csereprogramokkal kézzelfogha-
tóbb európai közösségi szellemet lehetne 
kialakítani. A csereprogramok fontos sze-
repet játszhatnak abban, hogy mindenki 
egyenlő esélyeket kapjon, és részese legyen 
a  gyümölcsöző kulturális és társadalmi 
cserekapcsolatoknak.

Az öt diák előadásával meggyőzte a ple-
náris ülésen részt vevő politikusokat és 
EGSZB-tagokat arról, hogy az európai fi a-
talok lelkesen érdeklődnek az uniós kér-
dések iránt, és van bennük potenciál, ami 
reményre jogosít Európa jövőjével kap-
csolatban, főként korunk szkepticizmusa 
tükrében! (fgr) ●

Amikor az EGSZB véleménye meghallgatásra talál

Júniusi algériai látogatása során az 
EGSZB küldöttsége hangsúlyozta, hogy 
a civil társadalom képviselőinek helyi szin-
ten végzett munkája nagy jelentőséggel 
bír. Ezzel kapcsolatban Henri Malosse elnök 
megállapította, hogy az egyesületekről 

szóló, két évvel korábban elfogadott algé-
riai törvény túlságosan korlátozó. „Érthető, 
hogy a kormány ellenőrizni kívánja a pén-
zek eredetét, azonban rugalmasnak kell 
lenni annak érdekében, hogy az egyesüle-
tek helyi szinten dolgozni tudjanak.”

A szóban forgó törvény megtilt minden 
közvetlen kapcsolatot a külföldi szerveze-
tek és az egyesületek között, arra kötelezve 
ez utóbbiakat, hogy minden egyezmény 
megkötésébe és minden ügylet lebonyo-
lításába vonják be a hatóságokat.

Az Európai Unió különféle csatorná-
kon keresztül támogatta az algériai 
egyesületek és NGO-k nagyobb rugal-
masságát elősegítő változásokat. Így 

az Európai Parlament keretén belül 
a Maghreb-országokkal fenntartott kap-
csolatokért felelős küldöttség elnöke, 
Pier Antonio Panzeri 2013 novembe-
rében Algériába látogatott, hogy elő-
segítse ezeket a  könnyítéseket. Úgy 
tűnik, hogy a  minden oldalról érkező 
támogatás meggyőzte az algériai ható-
ságokat e  kérés megalapozottságáról. 
A  Nemzeti Közgyűlés elnöksége állító-
lag elfogadta, hogy a szóban forgó tör-
vénymódosítási javaslatot a  kormány 
elé terjesszék. Megtörtént az első lépés 
az egyesületek szabályozási keretének 
javítása irányába, és az EGSZB reméli, hogy 
az új javaslat megfelel majd az algériai 
civil társadalom várakozásainak. (ghc/
mm) ●

RÖVID HÍREK

A szabadfoglalkozásokban rejlő lehetőségek a növekedés 
és a fogyasztóvédelem szempontjából

a negyede legalább egy főt foglalkoztat. 
Az uniós GDP több mint 10%-át adják, és 
a béreknek mintegy 10%-át is így keresik 
meg az EU-ban (2012-es adat).

Az EGSZB szabályozást 
szorgalmaz: magatartási 
kódexre és etikai normákra 
van szükség.

A szellemi szabadfoglalkozásúakra, mint 
például az orvosokra, ügyvédekre vagy épí-
tészekre legtöbbször az adott tagállam spe-
ciális szabályozása vonatkozik, a szabályozás 
mértéke pedig nagymértékben szakma-
függő. Ezért is kéri Arno Metzler (Német-
ország, Egyéb tevékenységek csoportja), 
hogy uniós szinten határozzák meg a „sza-
badfoglalkozás” fogalmát, körvonalazva az 
ilyen tevékenységek általános jellemzőit és 
felsorolva az idetartozó szakmakategóriá-
kat. Luca Jahier, az Egyéb tevékenységek 
csoportjának elnöke szerint fontos, hogy 
a civil társadalom jó minőségű szolgáltatá-
sokat vehessen igénybe. Ehhez pedig az kell, 
hogy „Európa-szerte egységes szakmai és 
szigorú etikai normák legyenek életben, ami 
megkönnyíti a szabadfoglalkozásúak piacra 
lépését is”. (sma) ●

Az EGSZB júniusban ismertette annak 
a tanulmánynak az eredményeit, melyet 
a Kölni Egyetem készített „A szabadfoglal-
kozású tevékenységek helyzete – szerepük 
és relevanciájuk az európai civil társada-
lom szempontjából” címmel. A tanulmány 
lényegében megerősítette azokat az aján-
lásokat és kéréseket, melyeket az EGSZB 
fogalmazott meg „A szabadfoglalkozású 
tevékenységek szerepe és jövője 2020 
európai civil társadalmában” című, 2014 
márciusában kiadott véleményében.

A szellemi 
szabadfoglalkozások az 
európai gazdaság fontos 
pillérét jelentik.

Minden hatodik 
egyéni vállalkozó 
olyan ágazatban 
t e v é k e n y k e d i k , 
amelyben túlnyo-
mórészt szabad-
f o g l a l k o z á s ú a k 
dolgoznak, a  sza-
badfoglalkozású 
á g a z a t o k n a k 
pedig több mint 

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség 
bemutatása az érintett felek számára

Az Európai Bizottság Kereskedelmi 
Főigazgatósága 2014. július 16-án az EGSZB 
székházában bemutatta az érintett feleknek 
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerséget (TTIP). A rendezvényen Jacek 
Krawczyk (Lengyelország), a  Munkaadók 
csoportjának elnöke és egyben a TTIP-ről 
szóló EGSZB-vélemény előadója, illetve 
Sandy Boyle (UK/I), a vélemény társelőadója 
ismertette a TTIP-ről szóló EGSZB-véleményt.

A résztvevők között ott voltak az EU és az 
USA főtárgyalói, valamint több más érin-
tett fél.

A hallgatóság arról is tájékoztatást kapott 
a rendezvényen, hogy a transzatlanti keres-
kedelmi és beruházási partnerségről szóló 
véleményt az EGSZB három csoportjához 
(azaz a  Munkaadók, a  Munkavállalók és 
az Egyéb tevékenységek csoportjához) 

tartozó tagok júniusban nagy többséggel 
elfogadták. Jacek Krawczyk arról is beszélt 
a  jelenlevőknek, hogy az EGSZB támo-
gatja egy kkv-kről szóló fejezet beépítését 
a TTIP-be, és bejelentette, hogy az EGSZB 
úgy határozott, hogy saját kezdeménye-
zésű véleményt dolgoz ki a beruházó és 
az állam közötti vitarendezési eljárásról. 
A két előadó a TTIP fenntartható fejlődés-
ről szóló fejezetére is felhívta a fi gyelmet, 
hangsúlyozva, hogy elengedhetetlen a civil 
szervezetek széles körű támogatása. Az 
EGSZB-nél rendezett program keretében 
vitára is sor került, melyen az EU és az USA 
főtárgyalói mellett az USA EU-ba akkredi-
tált nagykövete is jelen volt. A vitát, amely 
a TTIP-ről szóló véleményben szereplő kér-
dések nyomon követésére szolgált, a „Kül-
kapcsolatok” (REX) szekció és a Munkaadók 
csoportja közösen szervezte. (hb) ●

Karin Olofsson ismerteti 
„A munkatapasztalat elismerése, 
függetlenül annak formájától és 
időtartamától” kezdeményezést

Jacek Krawczyk, a Munkaadók csoportjának elnöke, Ignacio Garcia Bercero uniós főtárgyaló, 
Sandy Boyle, az EGSZB tagja és a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről 
szóló EGSZB-vélemény társelőadója, valamint Dan Mullaney, az USA főtárgyalója

A látogatás során Abdelmalek Sellal, Algéria 
miniszterelnöke fogadta Henri Malosse EGSZB-
elnököt és Pedro Narrót, az EGSZB Euromed 
nyomonkövetési bizottságának elnökét

Öttagú diákküldöttség a Your Europe, 
Your Say! képviseletében rendezvényről

Theseas Efstathopoulos az 
„Esélyegyenlőség az oktatásban” 
kezdeményezést ismerteti

Luca Jahier, az Egyéb 
tevékenységek 
csoportjának elnöke

Az EGSZB info 23 nyelven elérhető: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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