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Olvasók!

2015 az esélyek éve. Fogjunk hozzá 
közösen a munkához!

A kínai nyelvben ugyanaz az írásjele a vál-
ság és az esély szónak. Véletlen? Aligha. 
Minden válság esélyeket is hoz, amelye-
ket ki kell használni. Az utolsó évtizedet 
többnyire válságok fémjelezték: pénzügyi 
válságok, munkaerő-piaci válságok, gazda-
sági válságok, környezetvédelmi válságok.

2015-ben újra a  komoly kihívások, de egyben a  komoly esélyek éve vár ránk. Ma 
nagyobb szükség van, mint valaha az egész Európára kiterjedő, szorosabb és intenzívebb 
együttműködésre.

A pénzügyi válság megmutatta, hogy mennyire fontosak az egyértelmű szabályok a bank-
szektorban. Ez a válság az euróövezet mélyebb integrációjához is megadta a kezdeti 
lendületet. A gazdasági válság révén megértettük, hogy a termékek életciklusának újrahasz-
nosítására és meghosszabbítására épülő körkörös gazdaság nagyon is alkalmas arra, hogy 
növekedést és munkahelyeket teremtsen. Vitathatatlan, hogy az újraiparosításhoz nagyobb 
lendületre és dinamikára van szükség. A környezetvédelmi politika terén is nagyszerű lehe-
tőségek kínálkoznak, amelyek például az energia területén is nagyobb mértékű függet-
lenséghez vezetnek. Az innovatív ötletek és a legkorszerűbb technika segítségével hozzá 
tudunk járulni a fenntartható környezethez és az éghajlat-politikai célok megvalósításához.

2015-öt közösen a fejlesztési politika évének is nyilvánítottuk. A harmadik világ országai 
komoly potenciállal rendelkeznek, és e lehetőségek közül a legértékesebbet az a sok fi atal 
jelenti, akiknek tudásvágya szinte csillapíthatatlan. A fejlesztési politika egyben a potenciális 
európai munkaerőbe és piacokba való beruházást is jelenti.

Mi, a civil társadalom, kétségkívül nagy fontosságot tulajdonítunk majd ennek a témának. 
Politikánkat ennek érdekében is érthetőbbé, megfoghatóbbá és követhetőbbé kell tennünk.

Komoly lehetőségek állnak előttünk, azonban ezek kiaknázásához Európa mind a 28 tagál-
lamának erőfeszítéseire szükség van.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság örömmel tekint a Parlamenttel, az Európai Bizott-
sággal és tagállamokkal folytatott szoros együttműködés elé.

Hans-Joachim Wilms
az EGSZB alelnöke

RENDEZVÉNYEK, 
IDŐPONTOK
2015. január 21. – február 4., 
EGSZB, Brüsszel:
„The F-Word: Images of 
Forgiveness”

2015. január 28., 
EGSZB, Brüsszel:
Konferencia a civil társadalomnak 
a kutatásban és az innovációban 
betöltött szerepéről

2015. február 18–19., 
EGSZB, Brüsszel:
Az EGSZB plenáris ülése

Európa 2015-ben: az EGSZB és az Európai Parlament 
gyors fellépésre és a közvetlen demokrácia 
előmozdítására kéri a Juncker-bizottságot

A decemberi plenáris ülésen az EGSZB 
elnöke, Henri Malosse ismertette az EGSZB 
hozzájárulását az Európai Bizottság 2015. 
évi munkaprogramjához. Az ülésen részt 
vett Martin Schulz, az Európai Parlament 
elnöke. Henri Malosse üdvözölte az új Euró-
pai Bizottság azon törekvését, hogy meg-
oldást találjon a bürokrácia csökkentésére, 
amely a múltban számos támogatásra érde-
mes kezdeményezést akadályozott, valamint 
hogy aktívan bevonja a civil társadalmat az 
uniós politikák kialakításába.

„Ideje túllépnünk az önvizsgálaton – jelen-
tette ki az EGSZB elnöke. – Azonnali konkrét 
intézkedésekre van szükség a versenyképes-
ség és a fenntartható növekedés helyreállítá-
sához. Ahhoz azonban, hogy ez működjön, 
egy demokratikusabb Unióra van szüksé-
günk: az új Európai Bizottság sikere abban 
rejlik, hogy képes-e mozgósítani és bevonni 
a civil társadalmat.”

Martin Schulz üdvözölte az EGSZB olyannyira 
szükséges hozzájárulását az uniós döntés-
hozatali folyamathoz, hangsúlyozva, hogy 
„az Európai Parlament és az EGSZB közötti jó 
együttműködés valamennyi európai polgár 
javát szolgálja, mivel mi, Európa polgárainak 
és az európai civil társadalomnak a képviselői 
az EU szemei és fülei vagyunk, az egyetlenek, 

akik számot tudnak vetni az uniós jogszabá-
lyok gyakorlati következményeivel.”

Az adócsalás és az adóelkerülés kritikus 
kérdésével kapcsolatban Martin Schulz 
elmondta, hogy „az adót abban az ország-
ban kell megfi zetni, ahol a nyereség kelet-
kezik” –  utalva ezzel az ezen a  plenáris 
ülésen az adózás témakörében elfogadott 
EGSZB-véleményre. Az EGSZB véleménye, 
összhangban az EP-elnök nyilatkozatával, 
nagyobb fokú gazdaságpolitikai koordi-
nációt szorgalmaz az európai szemeszter 
keretében, amely segít majd „a tagállamok 
közötti káros adóverseny visszatérő problé-
máját leküzdeni, például egy sor különböző 
adó csökkentése és harmonizálása révén” 
–  fejtette ki Carlos Trias Pintó, az EGSZB 
előadója.

Ambiciózus intézkedéseket sürgetve ahhoz, 
hogy Európa kilábaljon a válságból, Martin 
Schulz kijelentette, hogy „a válságnak csak 
akkor lesz vége Európában, amikor a több 
mint 25 millió európai munkanélküli fenn-
tartható munkát talál”. Martin Schulz ígé-
retet tett „a »közösségi módszer«-hez való 
visszatérésre az Európai Parlamenttel mint 
társjogalkotóval”, és az Európai Bizottság 
315 milliárd EUR értékű beruházási tervével 
kapcsolatban kiemelte: „nem hagyhatunk 
adóssághegyeket a gyermekeinkre; muszáj 
befektetnünk a jövőbe”.

Az ezt követő vita során a három csoportel-
nök, Jacek Krawczyk (Munkaadók csoportja), 
Georgios Dassis (Munkavállalók csoportja) és 
Luca Jahier („Egyéb tevékenységek” csoport) 
hangsúlyozta, hogy kiemelten kell kezelni 
az oktatást, az innovációt és a vállalkozói 
szellemet Európában, illetve a fenntartható 
gazdaságra történő áttérést az Európai 
Bizottság beruházási tervében, mivel a szo-
lidaritásnak a gazdasági stabilitás alapját kell 
képeznie. Az EGSZB több tagja is üdvözölte 
felszólalásában az Európai Parlament jobb 
szabályozást támogató javaslatát, továbbá 
hangsúlyozta az EP-EGSZB együttműködési 
megállapodás jelentőségét. (cad/sg) ●

20 év az EU-ban: 
egy tartós házasság, amit érdemes megünnepelni
Repül az idő! Svédország, Finnország és Ausztria 20 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz

1995. január 1-jén három ország 
–  Ausztria, Finnország és Svédország 
– csatlakozott az Európai Unióhoz, az EU 
taglétszámát 12-ről 15-re növelve. A tag-
ság előkészítése nem volt mindig zökkenő-
mentes. A meglévő tagok amiatt aggódtak, 
hogy a további bővítés lelassítja majd az 
átfogóbb uniós integrációt, és az érintett 
három országnak is megvoltak a  maga 
kétségei, például az uniós tagság jóléti 
rendszerükre gyakorolt, esetleges negatív 
hatásait illetően. Azonban az ideges eskü-
vőből tartós házasság kerekedett, amely 
növelte a jólétet és a biztonságot a három 
országban és az EU egészében is.

„Szabadon utazhatunk, és megvalósult az 
egységes piac. Gazdálkodóként koheren-
sebb és stabilabb politikai keretek között 
tevékenykedhetek” – fejti ki Staff an Nilsson, 
az EGSZB korábbi elnöke és az „Egyéb tevé-
kenységek” csoport svéd tagja.

Az uniós tagság segített 
a fi nn vállalatoknak a nem-
zetközi piacra lépésben, 
az euró pedig gazdasági 
stabilitást és növekedést 
biztosított a jelenlegi kihívá-
sok ellenére is – jegyzi meg 
Filip Hamro-Drotz, a „Mun-
kaadók” csoportjának finn 
tagja. – Az EU-hoz való csat-
lakozás Finnország számára 
mindenekelőtt biztonsági és 
gazdasági kérdés volt.”

A tagság lehetővé tette a három, akkoriban 
az EGT-hez tartozó ország számára, hogy 
tevékenyebb szerepet vállaljanak az EU 
formálásában. „A csatlakozással Ausztria 
végre részt vehetett az európai döntés-
hozatali folyamatban” – jegyzi meg Oliver 
Röpke, a  „Munkavállalók” csoportjának 
osztrák tagja.

A csatlakozás során Ausztriát, Finnországot 
és Svédországot a kereskedelmi forgalom, 
valamint az olyan társadalmi-gazdasági 

Martin Schulz EP-elnök beszédet mond az EGSZB 
decemberi plenáris ülésén
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Az EU Tanácsa lett 
elnökségének 
prioritásai

Elnökségünk ideje alatt 
három fő területre irányítjuk 
fi gyelmünket: a versenyké-
pes Európára, a  digitális 
Európára és az elkötelezett 
Európára.

Versenyképesebb Európa 
alatt azt értjük, hogy meg 
kell találni a  megfelelő 
egyensúlyt a  költségvetés 
megfontolt kezelése és 
a  növekedés serkentése 
között. Az egységes piacban 

rejlő lehetőségek kiaknázása alapvető fontosságú ennek 
a célkitűzésnek az eléréséhez. A lett elnökség hat hónap-
ját túlnyomórészt az új európai beruházási politika kiala-
kításáról szóló tagállamközi megbeszélések teszik majd ki 
– többek közt azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet moz-
gósítani 315 milliárd eurónyi beruházásfi nanszírozást.

A digitális Európát illetően az adatvédelmi csomaggal 
foglalkozunk majd, és azzal, hogy hogyan lehet kihasz-
nálni az egységes távközlési piacban rejlő lehetőségeket. 
Ugyanennyire fontos a digitális készségek fejlesztése, 
valamint az e-kormányzással kapcsolatos párbeszéd 
ösztönzése is a közigazgatásban való fokozott részvétel 
és átláthatóság végett.

Az elkötelezett Európával kapcsolatos prioritásunk célja 
az, hogy választ találjon az EU-val szomszédos régiókban 
tapasztalható globális kihívásokra és bizonytalanságra. 
Támogatni fogjuk továbbá az EU partnereivel folytatott 
kereskedelmi tárgyalásokat, különös tekintettel a transz-
atlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre. Kiemelt 
fi gyelmet fordítunk majd a keleti partnerségre és az EU 
Közép-Ázsiához fűződő kapcsolataira.

Arra törekszünk, hogy az Európai Gazdasági és Szoci-
ális Bizottsággal szoros együttműködésben segítsük 
elő egy jobb Európa megvalósítását. Itt az idő, hogy 
a szavakat tettekre váltsuk, és mi komolyan is vesszük 
ezt a feladatot!

Ilze Juhansone nagykövet, Lettország Európai Unió mel-
letti állandó képviselője

Az EGSZB-nek az EU lett elnökségéhez való hozzájáru-
lásáról szóló kiadvány elérhető a www.eesc.europa.eu 
címen. ●

Egy hatékonyabb Európa 2020 stratégia felé
December 4-én és 5-én az EGSZB magas szintű kon-

ferenciát tartott Rómában „Egy hatékonyabb Európa 
2020 stratégia felé – a civil társadalom javaslatai a tár-
sadalmi befogadás és a versenyképesség erősítésére 
Európában” címmel. A konferencia jelentős alkalmat 
nyújtott általában véve a civil társadalom, a politikai 
döntéshozók és más véleményformálók számára ahhoz, 
hogy értékeljék a stratégia végrehajtását, valamint meg-
vitassák a jelenlegi helyzetet és az Európa 2020 stratégia 
felülvizsgálatát.

Kiváló lehetőség nyílt egy konstruktív, magas szintű 
vitára is arról, hogyan lehet az intelligens, fenntartható, 
inkluzív és munkahelyeket teremtő növekedésre irányuló 
Európa 2020 stratégiát oly módon megerősíteni, hogy 
fellendítse a gazdaságot, a foglalkoztatást és az európa-
iak általános jólétét.

Az EGSZB Rómában előterjesztette az Európa 2020 stra-
tégia felülvizsgálatáról szóló jelentését is, amely az uniós 
döntéshozóknak szóló konkrét ajánlásokat és javasla-
tokat tartalmaz. Az EGSZB által javasolt főbb ajánlások 
a következők:

 ● Ahhoz, hogy az Európai Uniót a jövőben kevésbé 
tudják megrengetni a válságok, az Európa 2020 felül-
vizsgálatának a versenyképesség újjáélesztésére és 
a társadalmi kohézióra kell összpontosítania.

 ● Európának olyan, ambiciózus beruházási tervre 
van szüksége, amely tárgyi és immateriális jel-
legű infrastrukturális beruházásokra, illetve szo-
ciális beruházásokra irányul, és kizárólagosan 
az EU versenyképességének újbóli fellendítését 
szolgálja.

 ● Alapvető fontosságú, hogy a  beruházási tervre 
fordított kiadásokat nem szabad fi gyelembe venni 

a tagállamok államadósságának és költségvetési 
hiányának kiszámításakor.

 ● A beruházási terv fi nanszírozását az Európai Beru-
házási Bank bevonásával, meghatározott európai 
kötvények kibocsátásával és egy pénzügyi tranzak-
ciós adó révén lehet biztosítani.

 ● A tagállamoknak sürgősen és fokozott hatékony-
sággal kell küzdeniük a korrupció, az adóelkerülés 
és a feketegazdaság ellen.

A jelentést a jövőbeni tematikus tanácsi ülésekre és az 
EU-csúcstalálkozókra tekintettel megküldték az Európai 
Unió Tanácsa olasz elnökségének. (js) ●

Euromediterrán csúcstalálkozó – a gazdasági 
és társadalmi szereplők kulcsszerepe 
a gazdasági és társadalmi fejlődésben

Pedro Narro, az EGSZB Euromed nyomonkövetési bizottságának 
elnöke a 2014. évi, Cipruson tartott euromediterrán csúcstalálkozón

Georgios Dassis, a Munkavállalók Csoportjának elnöke; Juan Mendoza Castro EGSZB-
tag; Renato Natale, Casal di Principe polgármestere; és Umberto di Maggio, 
a „Libera” szövetség regionális koordinátora

A november 26–27-én, Nicosiában tartott 2014. 
évi euromediterrán csúcstalálkozó a résztvevők közös 
nyilatkozatával zárult. A főbb fejezetek a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre koncentrálnak, 
különös tekintettel a fi atalok és a nők munkanélkülisé-
gére, valamint a gazdasági és társadalmi szervezetek, 
illetve a jövőbeli együttműködés kilátásaira.

A földközi-tengeri térség lehetőségei 
a lakosságban rejlenek

A mindenki előtt nyitva álló minőségi oktatásba történő 
beruházás, a fi atal és különösen a női vállalkozók támo-
gatása, valamint tényleges szociális védelmet kínáló 
munkafeltételek kialakítása – ezek a fő elemei egy új 
bizalmi légkör és együttműködés létrehozásának, amely 
munkalehetőségeket és jó kilátásokat teremt különösen 
a fi atalok számára. A résztvevők egyetértettek abban, 
hogy a régió fejlődése, növekedése és versenyképessége 
attól függ, hogy sikerül-e teljes mértékben kihasználni 
a humántőkében rejlő lehetőségeket a gazdasági tevé-
kenység minden szintjén és minden ágazatában.

A szervezett civil társadalom – az oszlop, 
amelyen a demokrácia nyugszik

A csúcstalálkozó megnyitásakor Henri MALOSSE, az 
EGSZB elnöke hangsúlyozta, hogy a civil szervezeteknek 
alapvető szerepet kell játszaniuk a politikaalkotásban: „A 
civil társadalomnak kell kiköveznie az utat a kormányok 
számára azáltal, hogy lehetséges megoldásokat kínál 

azokra a kihívásokra, amelyekkel társadalmaink szem-
besülnek”. Ezért rendkívül fontos, hogy a régió kormányai 
tiszteletben tartsák a demokratikus alapelveket, és min-
denekelőtt óvják és támogassák a gazdasági és szociális 
szervezeteket.

Közös kihívások a Földközi-tenger 
mindkét partján

Új foglalkoztatási lehetőségeket kell feltárni, például 
a vidéki területeken mind a hagyományos, mind pedig 
a feltörekvő ágazatokban, így a turizmus, a megújuló 
energia és a  környezetvédelem terén. Az Európai 
Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell könnyíteniük 
ennek a potenciálnak a kiaknázását – a földközi-tengeri 
térségnek kellő helyet kell biztosítani az európai politi-
kában. (sma) ●

Az illegális gazdaság elleni küzdelem: 
a II. Csoport rendkívüli ülése 
(2014. december 4.)

Tekintettel arra, hogy a gazdasági válság idején 
robbanásszerűen nőtt a bűncselekmények száma, az 
EGSZB „Munkavállalók” csoportja decemberi rendkí-
vüli ülésének központi témája az illegális gazdaság 
és a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez európai 
szinten szükséges intézkedések és fellépések felül-
vizsgálata volt.

A küzdelemben napi szinten részt vevők első kézből 
származó beszámolóiból számos, gyakorlati fellé-
pésre vonatkozó ajánlás bontakozott ki, nemcsak 
a politika és a helyi szervezetek tevékenységének 

terén, hanem a  zene és a  szó-
rakoztatóipar világában is. 
A bűnözői tevékenységek által 
nehéz helyzetbe hozott közös-
ségekkel kapcsolatban átfogó 
és társadalmi megközelítésre 
van szükség – sőt, ez immár egy 
vészhelyzetre adandó sürgős 
reakció lenne.

A Georgios Dassis elnökletével 
zajló ülés felszólalói a következők 
voltak: Renato Natale, Casal di 
Principe polgármestere, Caserta 
megye „Don Diana” maffiael-
lenes bizottságának volt tagja; 
Daniele Sanzone író és zenész, 
aki „maffi  akultúrával” kapcsola-
tos munkájáért értékes díjakat 

kapott, és egyben Roberto Saviano író munkatársa; 
Claudio Metallo, fi lmrendező, az illegális gazdaság-
ról szóló számos fi lm és dokumentumfi lm producere; 
Umberto di Maggio, a szabálykövetés kultúrájának 
a maffi  a ellenében történő előmozdításán dolgozó 
„Libera” szövetség regionális koordinátora és a maf-
fi ától elkobzott földekkel foglalkozó „Libera Terra” 
projekt koordinátora; valamint Juan Mendoza Castro, 
az ISCOS (fejlesztési együttműködéssel foglalkozó 
olasz szakszervezeti intézet) igazgatója, az EGSZB 
tagja. (cad) ●

ww.ee

Lettország 2015 januárjában veszi át Olaszországtól 
az Európai Unió hat hónapos elnökségi tisztjét. A „Ver-
senyképes Európa, digitális Európa, tettre kész Európa” 
mottót választva Lettország három vezérelvet jelölt ki az 
elnökség számára: az összes érdekelt fél bevonása, ami az 
EU saját befogadási elvét tükrözi; az – elsősorban tudás-
alapú – növekedés; és a fenntarthatóság – mely utóbbiak 
egyben az EU célkitűzései is.

A folyamatosság, a  szinergiák és a  komplementari-
tás biztosítása érdekében a lett elnöki menetrend egy 
18 hónapra kiterjedő „elnökségi trojka” része. Lettország 
a munkaprogramját Olaszország (2014 második fele) és 
Luxemburg (2015 júliusától) elnökségeivel együttmű-
ködve dolgozta ki.

Lettország három kiemelt jelentőségű cselekvési terü-
letre összpontosítja erőfeszítéseit: versenyképesség és 
növekedés, Európa digitális potenciáljának hasznosítása 
a fejlődés ösztönzése érdekében és az EU globális szerep-
lőként betöltött szerepének erősítése.

A harmadik prioritást illetően Lettország – amely egykor 
a Szovjetunió része volt – jó helyzetben van ahhoz, hogy 
segítse a fokozódó feszültségek elsimítását, és előmoz-
dítsa az Oroszország és az EU közötti kapcsolatok javítását.

Az elnökség kiváló alkalmat kínál 
ennek a kis 2 milliós lakosú balti 
államnak arra, hogy jobban 
felhívja magára a fi gyelmet. 
„Mint az elnökség soros 
tisztjét betöltő tagállam, 
Lettország rákerül a politikai 
térképre az uniós polgárok és 
az Unión kívüli kormányok 
számára” –  foglalja össze 
értékelését a TEPSA, az egyik 
transzeurópai agytröszt.

Gyakorlati szempontból a lett 
elnökség a  tervek szerint 
mintegy 200 rendezvénynek ad majd otthont, töb-
bek között a keleti partnerség csúcstalálkozójának, az 
érintett régiókból érkező oktatásügyi miniszterek ötö-
dik Ázsia-Európa találkozójának (ASEM) és az európai 
szabványügyi konferenciának. Brüsszelben és Luxem-
burgban mintegy 1500 ülésre is sor kerül majd ez alatt 
a hat hónap alatt.

Bővebb információ: http://www.es2015.lv/en/in-english
 ●

es20

Lettország elnöki ambíciói
Az EU saját prioritásainak megfelelően a részvétel, a növekedés 
és a fenntarthatóság lesznek a soron következő lett elnökség 
kulcsszavai

kulcstényezők vezérelték, mint a társadalmi szolidaritás 
és egyenlőség elvei.

„Alapvető fontosságú, hogy az uniós tagállamok 
kiemelt fi gyelmet szenteljenek a bizalom és a nyitott, 
dinamikus egymás közötti együttműködés biztosítá-
sának és javításának, mivel egy „boldogtalan európai 
család” megbénítaná az EU belső és globális szerepvál-
lalási képességét” – hangsúlyozza Filip Hamro-Drotz, aki 
azt is kifejti, hogy az EU-nak a többsebességes, fokozott 
együttműködés révén megvalósuló integráció útját kel-
lene követnie.

Staff an Nilsson szerint az EU-nak őszinte nyilvános vita 
és a tagság előnyeiről szóló egyértelmű tájékoztatás 
révén kell leküzdenie az euroszkeptikus trendeket.

Ahhoz, hogy Európa valóban megfeleljen polgárai vára-
kozásainak, Oliver Röpke a szociális partnerek nagyobb 
mértékű bevonását sürgeti. „Az új Európai Bizottság 
remélhetőleg elkötelezett az ezen az úton való tovább-
haladás iránt” – zárja gondolatait. ●

Ilze Juhansone, 
Lettország Európai Unió 
melletti állandó képviselője

Az Európai Unió Tanácsa 
lett elnökségének 
logója. Forrás: 
http://www.es2015.lv
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A PLENÁRIS ÜLÉSRŐL 

DIÓHÉJBAN
A civil társadalom Oroszországban 
(előadó: Mall Hellam)
Az Oroszországi Föderációban egyre romlik az emberi 
jogok és a civil társadalom helyzete, így minden eddi-
ginél fontosabb, hogy az orosz és az uniós civil társa-
dalom szabadon eszmét cserélhessen egymással. Az 
EGSZB ösztönzi a párbeszédet az oroszországi függet-
len civil szervezetekkel, különösen az emberi jogok 
témakörében.

A szavazás eredménye: 118  fő mellette, 6  ellene, 
5 tartózkodás.

Az európai fi lm a digitális korszakban 
(előadó: Anna Maria Darmanin)
Az EGSZB üdvözli „Az európai fi lm a digitális korszakban 
– Egyensúlyban a kulturális sokféleség és a versenyké-
pesség között” című európai bizottsági közleményt, 
hangsúlyozza azonban, hogy megfelelő egyensúlyt kell 
találni az audiovizuális ágazat üzleti és kereskedelmi 
értéke, valamint Európa kulturális öröksége szempont-
jából hordozott értéke között. A fi nanszírozás területét 
is meg kell vizsgálni; a versenyképességre törekedni kell, 
de nem a fi lm Európában betöltött kulturális szerepé-
nek csökkenése árán. Az EGSZB hangsúlyozza továbbá, 
hogy a digitális világ által teremtett gyorsan változó 
környezet számos lehetőséget kínál a fi lmipar számára, 
de egyúttal nagy kihívást is jelent az ágazatnak.

A szavazás eredménye: 190  fő mellette, 9  ellene, 
1 tartózkodás.

Körkörös gazdaság az EU-ban: „zéró 
hulladék” program Európa számára 
(előadó: An Le Nouail Marlière)
Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság javaslatait a gaz-
daság körkörössé tételének felgyorsítására. Az Európai 
Bizottságnak továbbra is hoznia kellene olyan jogalko-
tási javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogy véget 
vessünk az újrafeldolgozható hulladék lerakókban való 
elhelyezésének, és az újrahasznosításra nézve maga-
sabb célszámokat határozzunk meg. A javasolt intéz-
kedések azonban nem elég széles körűek és túlzottan 
előtérbe helyezik a hulladékokra vonatkozó politikákat, 
miközben fi gyelmen kívül hagyják azokat a hatalmas 
lehetőségeket, amelyek a természeti erőforrások fel-
használásának a termékek teljes élettartama során való 
csökkentésében rejlenek.

A szavazás eredménye: 129  fő mellette, 2  ellene, 
5 tartózkodás.

Körkörös gazdaság: 
munkahelyteremtés + zöld cselekvési 
terv a kkv-k számára 
(előadó: Antonello Pezzini)
Az európai körkörös gazdaság perspektívája fontos az 
EU rendszerszintű versenyképessége szempontjából 
– a növekedés motorjává válhat, továbbá új zöld mun-
kahelyeket és készségeket hozhat létre –, feltéve hogy 
közös európai stratégiai vízióra támaszkodik, amelyben 
aktívan részt vesz a munka világa, a kormányok, a mun-
kaadók és a  munkavállalók, a  fogyasztók, valamint 
a különféle szintű jogalkotó és szabályozó hatóságok.

A szavazás eredménye: 135  fő mellette, 1  ellene, 
1 tartózkodás.

A gazdasági és monetáris unió 
kiteljesítése – Az adópolitika szerepe 
(előadó: Carlos Trias Pintó, 
társelőadó: Petru Sorin Dandea)
Ebben a saját kezdeményezésű véleményben az EGSZB 
az adórendszerek jobb összehangolását kéri a gazdasági 
és monetáris unió megfelelő működésének biztosítása 
érdekében. Ha a gazdasági és monetáris unión belül 
jobb az adóügyi koordináció, az hozzájárulhat a növe-
kedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ezenkívül az adó-
csalások és az adókikerülés elleni küzdelem érdekében 
az együttműködési mechanizmusokat és az információ-
cserére irányuló eljárásokat is meg kell erősíteni.

A szavazás eredménye: 164  fő mellette, 53  ellene, 
11 tartózkodás.

Célravezető és hatásos szabályozás 
program (REFIT) 
(előadó: Denis Meynent)
Az EGSZB szavazásra bocsátott egy véleményt, amely 
azt szorgalmazta, hogy a REFIT program ambiciózus, 
egyszerű és átlátható legyen. Az EGSZB hangsúlyozza, 
hogy a legújabb hatásvizsgálatok alapján szükség van 
e program gazdasági, társadalmi és környezeti vetüle-
tének integrált és kiegyensúlyozott elemzésére.

A szavazás eredménye: 136 fő mellette, 2 ellene, 4 tar-
tózkodás. ●

HAMAROSAN AZ 
EGSZB-NÉL

The F Word: 
Images of Forgiveness

Az EGSZB sürgető üzenete az új Európai Bizottságnak: 
„az Önök munkája a munkahelyteremtés”
A Juncker-Bizottságnak prioritásként kell kezelnie a foglalkoztatást 2015. évi munkaprogramjában, 
hogy fellépjen a munkanélküliség és a munkahely-áthelyezések ellen – véli az EGSZB

„Az európai polgárok elvárása az, hogy Európa 
új lendületet kapjon, az intézkedések pedig adjanak 
választ a munkanélküliséggel, az ipar leépülésével és 
a megakadt növekedéssel kapcsolatos aggodalma-
ikra, valamint járuljanak hozzá az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez” – közölte az EGSZB a Jean-Claude 
Juncker vezette Európai Bizottsággal.

Az Európai Bizottság 2015. évi munkaprogramjához 
készített hozzájárulásában az EGSZB a foglalkoztatást 
tartotta a  legfontosabb és legsürgetőbb prioritás-
nak. Ennek kapcsán az EGSZB üdvözölte Jean-Claude 
Juncker arra vonatkozó javaslatát, hogy a munka-
helyteremtés és a növekedés támogatása érdeké-
ben hozzanak létre egy 315 milliárd eurós, állami és 
magánberuházásokból álló tervet. „Ezt a beruházási 
tervet mindenekelőtt az oktatás és a készségfejlesztés, 
az innováció, a vállalkozások, az energetikai átállás és 

a zöld gazdaság szolgálatába kell állítani” – jegyezte 
meg az EGSZB.

Henri Malosse, az EGSZB elnöke szerint „minden ren-
delkezésre álló eszközt sürgősen a versenyképesség 
és a fenntartható növekedés újbóli fellendítésének 
szolgálatába kell állítani. A gazdasági és szociális unió 
nem lehet többé üres frázis, a belső piacot pedig meg 
kell szilárdítani annak érdekében, hogy Európa meg-
tarthassa ipari vezető szerepét. A globális verseny igen 
erős, de fel kell számolnunk az Európai Unión belüli 
verseny elmérgesedő formáit is.”

Az EGSZB azt is kérte az Európai Bizottságtól, hogy 
találjon módot a bürokrácia csökkentésére, és aktívan 
vonja be a civil társadalmat az uniós döntéshozatali 
folyamatba. „Egyetértés és részvétel nélkül nem lehet 
reformokat végrehajtani” – húzta alá a dokumentum.

Az EGSZB konkrét javaslatokat körvonalazott az Euró-
pai Bizottság munkaprogramjában kiemelt 10 terüle-
ten. Például olyan mechanizmusok feltárását ajánlotta, 
amelyek biztosítanák, hogy a tőkepiacok megfelelőb-
ben szolgálják a reálgazdaságot, valamint egy integrált 
és összekapcsolt egységes digitális piac kialakítására 
tett javaslatot.

További információk:

Az Európai Bizottság 2015. évi munkaprogramja: 
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Az EGSZB hozzájárulása az Európai Bizottság 2015. 
évi munkaprogramjához (angol nyelven): http://
www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-06-14-
108-en-n.pdf ●

Szövetkezeti bankok: egy fi nanszírozási modell a reálgazdaság számára

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB), 
a Népbankok Nemzetközi Szövetsége (CIBP), a Szövet-
kezeti Bankok Európai Egyesülése (EACB), az UNICO 
Bankcsoport és az Európai Kis- és Középvállalkozások 
Szövetsége (UEAPME) 2014. december 1-jén konferen-
ciát tartott a szövetkezeti bankok témájában az EGSZB 
székházában. Martin Siecker, az EGSZB-n belül működő 
„Egységes piac, termelés és fogyasztás” szekció elnöke 
megosztja gondolatait az EGSZB info-val.

EGSZB info: Mik voltak az EGSZB-vel 
közösen szervezett konferencia 

fő következtetései a szövetkezeti 
bankokkal kapcsolatban?

Martin Siecker: A konferencia két fő következtetésre 
jutott: először is, uniós szinten a közelmúltban több 
olyan mechanizmust vezettek be, amelyek máris 
eredményeket hoznak, másodszor, a különféle sze-
replők közötti együttműködés rendkívül fontos, hiszen 
– amint ez sokszor elhangzott a konferencián – közö-
sen jobb eredményekre vagyunk képesek.

Miért fontosak a szövetkezeti 
bankok a kkv-k fi nanszírozásához?

A népbankokat és a szövetkezeti bankokat eredetileg 
kkv-k hozták létre, ezért ezek a bankok előtérbe helye-
zik a reálgazdaságnak – különösen az üzleti modelljük 
középpontjában álló kkv-knek és a magánszemélyek-
nek – történő hitelezést. Minden harmadik európai 
kkv-t szövetkezeti bank fi nanszírozza. Együttesen ők 
alkotják Európa gazdasági szövetét, és kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be a helyi növekedés és a foglal-
koztatás újraindításában.

A szövetkezeti bankokra 
ugyanazoknak a szabályoknak 

kellene vonatkozniuk, mint 
a bankszektor többi részére?

A szövetkezeti bankok nem tartanak igényt különleges 
bánásmódra. Fontos azonban, hogy az új szabályozási 
környezet ne tartson vissza a kkv-k fi nanszírozásától.

Miért fontos az EGSZB számára, hogy 
támogassa a banki szakemberek, 
a kkv-k képviselői és a szabályozó 
hatóságok közötti párbeszédet, és 
hogy összehangolja nézeteiket?

Az EGSZB mindig is érdeklődéssel követte a banki 
ágazatban zajló fejleményeket, különösen a pénzügyi 
válsággal kapcsolatban. Ugyanakkor a kkv-k – amelyek 
az uniós gazdaság gerincét képezik – rendkívül fonto-
sak Európa gazdasági fellendülésének biztosításához. 
A kkv-k fejlődéséhez viszont pénzre van szükség. Mivel 
számos uniós tagállamban a bankok vonakodnak a lét-
fontosságú hitelek nyújtásától, az innovatív fi nanszíro-
zás egyéb formáira van szükség. Az egyik ilyen formát 
a szövetkezeti bankok jelentik. (sg) ●

Az EGSZB és az éghajlatváltozásról szóló tárgyalások

December 8–12. között Ulla Sirkeinen, Isabel 
Caño Aguilar és Lutz Ribbe EGSZB-tag részt vett 
az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keret-
egyezménye részes feleinek Limában (Peru) tar-
tott 20.  konferenciáján (COP20). Kiküldetésük 
első napján az EGSZB- és RB-tagok Miguel Arias 
Cañete éghajlat-változási és energiaügyi biztossal 
találkoztak.

Az EGSZB úgy véli, hogy az éghajlatváltozásról szóló 
tárgyalások eredményeként egy minden országra 
érvényes, igazságos és kötelező erejű megállapo-
dásnak kell létrejönnie. Míg a „Limai éghajlat-poli-
tikai felhívás” helyenként nem eléggé ambiciózus 
(például nem kerül majd sor a  kibocsátás-csök-
kentési vállalások rendszeres felülvizsgálatára), 

elismeri, hogy minden országnak – saját lehető-
ségeihez igazodva – szerepet kell játszania a kibo-
csátások csökkentésében, és lépéseket kell tennie 
az Éghajlat-változási Alap forrássokkal való ellátása 
érdekében.

A számos kétoldalú találkozó mellett az EGSZB két 
kísérőrendezvényt is szervezett. Az első, amelyre az 
RB-vel társszervezésben került sor, azokat a lehe-
tőségeket emelte ki, amelyeket a polgárok által 
termelt megújuló energia nyit meg a helyi szintű 
fejlődés előtt. Az EGSZB szerint az éghajlatváltozás-
sal kapcsolatos célok teljesítése érdekében meg kell 
teremteni a kedvező jogi keretet ahhoz, hogy a civil 
társadalom aktív szereplőjévé válhasson a megújuló 
energiaforrásokból történő energia-előállításnak. 
A második rendezvény, amelynek szervezésében az 
olasz elnökség és az ILO is közreműködött, a munka-
ügyi dimenzió megerősítésének lehetőségeit emelte 
ki a jövőbeli éghajlat-változási megállapodásban.

A hivatalos éghajlat-változási tárgyalásokkal pár-
huzamosan a COP20 keretében egy nagyszabású, 
a civil társadalom és az érdekcsoportok részvételé-
vel megrendezett konferencia is zajlott, az éghajlat-
változás gyakorlati szempontjairól szóló több száz 
rendezvénnyel. Kulcsfontosságú e szereplők bevo-
nása, mivel önmagukban a kormányok nem lesznek 
képesek kezelni az éghajlatváltozást: ehhez a ható-
ságok, a civil társadalom, a vállalatok, a közösségek, 
az NGO-k és az egyének kollektív és összehangolt 
fellépésére lesz szükség világszerte. (fda) ●

A z  „ I m a g e s  o f 
Forgiveness” (A megbo-
csátás képei) személyes 
történetekből és képek-
ből összeálló, gondo-
latébresztő kiállítás, 
mely az atrocitásokkal 
szembeni megbocsátás 
útjait tárja fel. A kiállítás 
olyan emberek történe-
teit meséli el, akiknek 
életét erőszak, tragédia 

és igazságtalanság törte össze és akik most tanul-
nak megbocsátani, megbékélni vagy továbblépni. 
A kiállítást Marina Cantacuzino brit újságíró és Brian 
Moody fotós hívta életre, akik az Egyesült Királyság, 
Dél-Afrika, az Egyesült Államok, Észak-Írország, Izrael 
és Palesztina területéről gyűjtötték a beszámolókat.

A 2004-ben elsőként Londonban megrendezett 
esemény világszerte több mint 300 helyszínen volt 
jelen. A kiállítást a nagyközönség 2015. január 21. és 
február 4. között tekintheti meg az EGSZB székházá-
ban. (ab/ms) ●

A limai éghajlat-változási konferencia (COP 20) 
megnyitója. Forrás: Európai Bizottság

esou

Martin SIECKER, az EGSZB „Egységes piac, 
termelés és fogyasztás” (INT) szekciójának elnöke
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Az EGSZB info évente kilenc alkalommal, az EGSZB plenáris üléseinek alkalmából jelenik meg.

Az EGSZB info angol, francia és német nyelven nyomtatott formában ingyenesen beszerezhető az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság sajtószolgálatánál.

PDF-formátumban további 23 nyelven is elérhető az EGSZB honlapjáról:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Az EGSZB info nem tekinthető hivatalos összefoglalónak az EGSZB munkájáról. Erre vonatkozó 
információk az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az EGSZB egyéb kiadványaiban találhatók.

A benne levő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként való 
megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).
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B-1040 Brussels, Belgium
Tel.: (+32 2) 546 94 76
Fax: (+32 2) 546 97 64
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu /

Az európai polgári kezdeményezés: egy egyre népszerűbbé váló eszköz
Az EGSZB-nek fontos feladata, hogy az európai polgári kezdeményezések (ECI) támogatása révén hídként szolgáljon az 

európai uniós intézmények és a civil társadalom között. A polgári kezdeményezés olyan eszköz, amely lehetővé teszi egy 
millió uniós polgár számára, akik a tagállamok legalább egynegyedének állampolgárait képviselik, hogy az Európai Bizott-
ságot közvetlenül felkérjék egy jogi aktus előterjesztésére egy olyan területen, ahol a tagállamok hatáskörüket átruházták az 
uniós szintre. Ezért a kezdeményezés fontos eszköz, amely előmozdítja azt, hogy a civil társadalomnak is legyen beleszólása 
az európai politikaalakítási folyamatba.

Az EGSZB jó helyzetben van ahhoz, hogy iránymutatást nyújtson a jövőbeli politika alakításához szükséges kiigazításokkal és 
változásokkal kapcsolatban. Az ad hoc csoport jelenleg felülvizsgálja az ECI-folyamatot, hogy hozzáférhetőbbé tegye a polgári 
csoportok számára. Megvizsgálja egy ECI informatikai szolgálat (helpdesk) felállítására vonatkozó javaslat lehetőségét, amely 

az ECI-hálózatok mentoraként és segítőjeként működne, és támogatná az uniós intézmények közötti együttműködést egy 
valóban intézményközi, az európai polgári kezdeményezéseket támogató hálózat létrehozása érdekében. Ehhez kapcso-
lódóan december 10-én az európai ombudsman ellátogatott az EGSZB-hez, hogy ismertesse az ECI-vel kapcsolatos saját 
kezdeményezésű vizsgálatának következtetéseit.

Ahogyan Madi Sharma, az EGSZB ad hoc csoportjának tagja kifejti: „Az EU jelenleg azzal a problémával szembesül, hogy 
a polgárok nem érzik magukat bevonva a brüsszeli tevékenységekbe. Az ECI fontos jogi eszközt jelent az uniós polgárok 
számára ahhoz, hogy kifejezhessék véleményüket, és olyan témákkal kapcsolatban jogszabályokat javasolhassanak, ame-
lyekről úgy gondolják, hogy azok erősítik az EU-t és előmozdítják azokat a változásokat, amelyeket a »polgárok« szeretnének 
látni”. (ppm) ●

Az európai városok innovációs potenciálja

RÖVID HÍREK

2014. november 10-én az EGSZB „Intelligens 
városok – civil innovációval Európa gazdasá-
gának megújulása felé” címmel konferenciát 
tartott. A  rendezvény, amelynek több mint 
100 résztvevője volt, lehetőséget kínált a politi-
kai döntéshozók, városvezetők és a civil társada-
lom képviselői számára, hogy vitát folytassanak 
az intelligens városoknak az uniós gazdaságok 
újraiparosításában betölthető szerepéről.

Nyitóbeszédében Henri Malosse, az EGSZB 
elnöke az európai városok innovációs potenciál-
járól szólt, és hangsúlyozta, hogy az intelligens 
város olyan város, ahol mindenki betölti a sze-
repét. Az intelligens városok menetrendje csak 
akkor lehet sikeres, ha a civil társadalmi szerep-
lőknek módjukban áll innovatív megoldásokat 
kidolgozni és bevezetni, s ezzel az intelligens 

városok elképzelését valóra váltani. Ez az üze-
net csendült ki a három kerekasztalvitából is, 
amelyek megpróbálták feltárni, melyek az intel-
ligens városok alapvető elemei, illetve milyen 
szerepük lehet az új technológiáknak abban, 
hogy városaink intelligens és fenntartható élet-
terekké alakuljanak.

A rendezvény zárásaként Daniela Rondinelli 
szólalt fel, aki a következőket mondta: „Meg 
kell honosítanunk egy olyan, polgárközpontú, 
intelligens várostervezési megközelítést, 
amely a valós emberi szükségletekből indul ki, 
és a részvétel és együttműködés technológi-
ára épülő formái révén megoldást tud találni 
a társadalmi kihívásokra.” A rendezvény egyik 
legfontosabb megállapítása az volt, hogy az 
intelligens városok megteremtésére irányuló 
projekteknek a vállalkozások, a városok veze-
tése és a polgárok közötti innovatív együttmű-
ködés révén az ipari dimenziót is tartalmazniuk 
kell. Ezt úgy lehet elérni, ha javítjuk az érintettek 
digitális kompetenciáit és készségeit, segítjük 
a városi induló vállalkozásokat abban, hogy 
üzletileg sikeresek legyenek, és köz-magán 
partnerségek révén növeljük az infrastruktúrába 
irányuló beruházásokat. (ap) ●

A háztartások túlzott eladósodása

2014. december 12-én az EGSZB konferenciának adott 
otthont a háztartások túlzott eladósodásáról. A fogyasztói 
eladósodással foglalkozó európai hálózattal és a pénzügyi 
befogadással foglalkozó európai hálózattal közösen rendezett 
konferencia politikai döntéshozóknak, fogyasztói szervezetek-
nek, a pénzügyi szektor képviselőinek és tudósoknak kínált 
fórumot a túlzott eladósodás csökkentésére és kezelésére 
irányuló intézkedések megvitatásához.

A háztartások túlzott eladósodásának problémája már évek 
óta szerepel az EGSZB napirendjén. Ahogy Martin Siecker, az 
„Egységes piac, termelés és fogyasztás” szekció elnöke nyitó-
beszédében kifejtette, az EGSZB már 2000-ben sürgette az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek fel az 

EU-n belüli túlzott eladósodás elleni küzdelem érdekében. 14 évvel később nyilvánvaló, hogy 
nem sok minden változott, sőt a helyzet csak rosszabbodott.

A konferencia keretében tartott négy különböző vitafórum arra a következtetésre jutott, 
hogy bár már most is léteznek különféle megoldások, még sok tennivaló akad. A fogyasztó-
védelemről és túlzott eladósodásról szóló, tavaly elfogadott véleményében az EGSZB újfent 
hangsúlyozta az európai szinten meghozott intézkedések szükségességét, és támogatását 
fejezte ki a „felelős hitelezés” koncepciójával kapcsolatban, amely méltányos, etikus gyakor-
latokat követel meg a forgalmazóktól és a szerződőktől egyaránt. (dz) ●

Bővebb információ: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
household-over-indebtedness

Az EU és a média – merre tovább?

Szeminárium a civil társadalmi médiáról: 2014. november 27–28., Milánó

2014. december 12-én az EGSZB nyilvá-
nos meghallgatást tartott Chaniában (Kréta) 
„Intelligens szigetek –  a növekedéshez, 
a foglalkoztatáshoz és a fenntartható fejlő-
déshez vezető modell” címmel, az INSULEUR 
szervezettel és a  Chaniai Kereskedelmi 
Kamarával együttműködésben, valamint az 
erről a témáról szóló saját kezdeményezésű 
véleményhez kapcsolódóan, amelynek elő-
adója Anna Maria Darmanin.

Nyitóbeszédében Henri Malosse EGSZB-
elnök hangsúlyozta, hogy a  nemzeti és 
uniós jogszabályok fi gyelmen kívül hagy-
ták az Európai Unión belüli szigeteket, 
noha ezek a hálózati összekapcsolhatóság, 
a közlekedés és az internetkapcsolat tekin-
tetében sajátos akadályokkal szembesülnek. 
Kiemelte a szigetek lakossága és az uniós 
intézmények közötti párbeszéd fontosságát, 
hiszen az uniós szabályozást ennek megfele-
lően kell kiigazítani.

A legélénkebb vitát kiváltó javaslatok azzal 
kapcsolatban, hogy fejlődésüket tekintve 
miként járhatják saját útjukat a szigetek, 

Baldacchino Godfrey professzortól szár-
maztak. Baldacchino professzor a szigetek-
kel kapcsolatos tanulmányok szakértőjeként 
a  máltai egyetemen dolgozik, és elnöke 
az ISISA-nak, a kis szigetekkel foglalkozó 
tanulmányok nemzetközi egyesületének. 
A  piaci résekre összpontosító megköze-
lítést javasolt a  kiforrott idegenforgalmi 
ágazatot illetően, amely lehetővé teszi a kis 
szigetek számára, hogy az idegenforgalmi 

piacon belül különböző szakterületek felé 
terjeszkedjenek. Jó példa erre az egészség-
ügyi turizmus Barbadoson, a búvárkodás 
Máltán vagy a mézeshetekre összpontosító 
turizmus a Maldív-szigeteken. Baldacchino 
professzor arra a  következtetésre jutott, 
hogy a kis szigetek gazdaságának fejleszté-
séhez elengedhetetlen a gazdaságpolitikák 
decentralizációja. (lvg) ●

Intelligens szigetek – a növekedéshez, a foglalkoztatáshoz és a fenntartható fejlődéshez vezető modell

Reine-Claude Mader EGSZB-
tag, a Fogyasztóvédelem 
és a túlzott eladósodottság 
megfelelő kezelése 
a társadalmi kirekesztés 
megelőzése érdekében című 
feltáró vélemény előadója

A civil társadalmi média tárgyában az EBU-val 
karöltve rendezett 2014. évi szeminárium az 
EU és a média szerepével foglakozott, a vita 
középpontjába állítva az EU és a szomszé-
dos országok polgárságának tájékoztatását. 
A  szemináriumon, amelynek helyszínéül 
a Milánó városa által felajánlott Palazzo Reale 
szolgált, számos EGSZB-tag is részt vett, az 
elnöki tisztet pedig Hans-Joachim Wilms, az 
EGSZB alelnöke töltötte be.

Négy vitafórum keretében mintegy 
150 résztvevő folytatott eszmecserét a jelen-
legi kihívásokról, a média függetlenségéről, 
a közösségi média által kínált lehetőségekről 
és végezetül a 2014-es európai parlamenti 
választási kampány áttekintéséről.

Néhány megállapítás igen érdekes volt:
 ● Az EU-ról és egyéb kérdésekről szóló, 

sok millió napi hír ellenére az emberek-
nek még nincsenek alapos ismereteik 
az európai ügyekkel kapcsolatosan. 
Az EU pozitív hatását gyakran figyel-
men kívül hagyják a nemzeti ügyekről 

készült beszámolókban. A média köz-
ponti szerepet játszik a tájékoztatásban 
és a kapcsolattartásban. A közszolgálati 
műsorszolgáltatókra még mindig szük-
ség van a mindennapi történetek elme-
sélése érdekében.

 ● A fi nanszírozás forrása közvetlenül kihat 
a tartalomra. A szeminárium gyakorlati 
példák révén mutatta be, hogy a médiát 
hogyan lehet az információk manipulá-
lására, félretájékoztatásra és propagan-
dacélokra felhasználni. Az újságírók 

a legfontosabb továbbra is a nyilvános-
sággal való személyes kapcsolattartás 
marad.

 ● Az európai parlamenti választásokat ille-
tően a televíziós vita újításnak számított, 
és a decentralizált megközelítés bevált.

További információk találhatók a  honla-
punk (http://www.eesc.europa.eu/) Events 
& Activities rovatában, illetve a későbbiek-
ben a rendezvény után készülő kiadvány-
ban, amely majd 2015  januárjában lesz 
elérhető. (sma) ●és a  média függetlensége elenged-

hetetlen feltétele a tájékozott 
polgárságnak.

 ● A polgárokra nagyon sokféle 
információs forrás zúdul. Az 
uniós intézmények a közösségi 
médiatartalmak kialakítását 
nem hagyhatják kizárólag a pia-
cokra, hanem nekik maguknak 
is hozzá kell járulniuk ehhez, 
feltéve a kérdést: „Mit tehetek 
követőimért?” Bár a  közös-
ségi média fontos kiegészítő, 
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