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BEVEZETŐ
Mivel ezt a számot elsősorban az Európába tartó menekült-

áradatnak és a szegénységnek szenteljük, jómagam is ezzel 
foglalkozom az EGSZB elnökeként írt első beköszöntőmben.

Egyfelől humanitárius válsággal állunk szemben, amikor kötelesek vagyunk a menekültek 
tisztességes fogadására, másfelől a szegénység riasztó mértékű súlyosbodásával kell 
szembesülnünk.

Sok más európai polgártársamhoz hasonlóan engem is megrendít és felháborít egyes 
emberek sorsa. Elviselhetetlen számomra, hogy az emberek bárhol a világon arra kény-
szerüljenek, hogy az erőszak, a háború, a zsarnokság és a nyomor miatt mindent maguk 
mögött hagyjanak, és az életüket is kockára tegyék. Azoké a szégyen, akik e száműzetés 
okozói vagy fenntartói, bárminemű kihasználói, viszont tisztelet illeti azokat, akik pél-
dául civil társadalmunkban tesznek valamit a szenvedés enyhítése vagy megszüntetése 
érdekében.

És a mi Európánknak, mely továbbra is a békét, a demokráciát és – azok számára, akiknek 
már semmijük sincs – a túlélés reményét jelenti, magának is ijesztően sok, és sajnos 
egyre több szegénységben és nélkülözésben élő polgára van. Ennek is véget kell vetni.

Egyik-másik témáról az EGSZB már több véleményt kiadott, melyek jelzéseit döntéshozó-
inknak ideje lenne követniük, ám a munkánknak még nincs vége, távolról sem.

Örömömre szolgál, hogy azt javasolhattam, hogy a „civil társadalmi díj” ebben az évben 
azokat a civil társadalmi szereplőket jutalmazza, akik tevékenyen részt vesznek a sze-
génység leküzdésében, és hogy ebben kollégáim egyetértésével találkoztam. Szintén 
örömmel tapasztalom, hogy azt is elfogadták, hogy amennyire csak lehet, minimali-
zálni kell a járulékos költségeket az átadott díjak számának növelése érdekében. Büszke 
vagyok arra, hogy abban a megtiszteltetésben van részem, hogy egy így eljáró európai 
szerv elnöke lehetek, mivel annak szerepéhez hozzátartozik az is, hogy az európai civil 
társadalom és annak szervezetei nevében a szolidaritás és a kölcsönös segítségnyújtás 
üzenetét terjessze.

Georges Dassis
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Brüsszel, 2015. november 3.

Tisztelt Kollégák!

E sorok írásakor mindannyian megrendülve állunk az előtt, ami Párizsban történt péntek 
este. E rendkívüli körülmények között azonnal nyilatkozatot fogalmaztam és tettem közzé 
az EGSZB honlapján, melyben bizottságunk tagjai nevében határozottan kijelentem, 
hogy az európai civil társadalom teljes szolidaritásáról biztosítja Franciaország népét, és 
az elvetemült egyének aljas cselekedetei mély felháborodással töltik el.

A nyilatkozat szövege az alábbi oldalon érhető el:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news&itemCode=37465

A nyilatkozatot késedelem nélkül, már szombat reggel elkészítettem, mert úgy gondolom, 
hogy ez kötelességem, és mert Önök többek között ezért választottak meg. Most azonban 
szeretném, ha Önök vennék át a szót; továbbá remélem, hogy bizottságunk hivatalos 
állásfoglalást fogad el a plenáris ülés keretében.

Georges Dassis
Brüsszel, 2015. november 17.
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Egységben az erő
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökének nyilatkozata 
a 2015. november 13-án, Párizsban elkövetett terrortámadásokról

Minden munkatársam nevében, akik 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság tagjaként az európai intézményekkel 
szemben az Unió összes fontos munkaadói, 
munkavállalói és civil szervezetét képvise-
lik, megdöbbenésünknek és felháborodá-
sunknak kívánok hangot adni a múlt éjjel 
Párizsban elkövetett alantas és barbár 
merényletek kapcsán.

Részvéttel gondolunk az áldozatokra, 
együttérzünk hozzátartozóikkal, a francia 
néppel, Franciaország intézményeivel, és 
teljes szolidaritásunkat fejezzük ki.

Ezek az ostoba, aljas és elvetemült, gyűlö-
lettel teli gyilkosok Franciaország népét, 
demokráciáját és alapvető értékeit támad-
ták meg. Ezzel Európa népei, demokráci-
ája és alapvető értékei ellen is fordultak, 
mivel a kettő egy és ugyanaz. Nem fog-
nak győzni. Nem fognak meggyengíteni 
bennünket. Egyetlen céljukat sem fogják 
elérni, mert az az egység, amelyet az euró-
pai demokrácia értékei köré képeztünk, és 
amely mellesleg sokat köszönhet a Francia 
Köztársaságnak, csak tovább erősödik.

Egy biztos: az európai szervezett civil társa-
dalom egésze, vagyis az Európai Unió min-
den országát képviselő összes munkaadói, 
munkavállalói és civil szervezet összefogott 
ellenük a francia nép oldalán.

Georges Dassis
az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elnöke
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Az európai civil szervezetek a migrációs válságban
Annak ellenére, hogy a migránsok és 

menekültek mekkora kockázatoknak és 
szenvedésnek vannak kitéve, az Unióba 
egyre több migráns érkezik. Az EGSZB 
véleménye nemcsak az akut kérdésekkel 
foglalkozik, hanem tartós, átfogó megol-
dásokat is keres. Az erre irányuló munka 
három fő elemből áll: megvizsgálja 
a  migránscsempészet elleni küzdelem 
lehetőségeit, a migránsok munkaerő-piaci 

integrálását, és látogatást tesz helyi 
fogadóközpontokban.

Nyilvános meghallgatás az 
EU migránscsempészet elleni 
cselekvési tervéről

Október 12-én az EGSZB nyilvános meghall-
gatást szervezett az EU migránscsempészet 
elleni cselekvési tervéről (2015–2020) szóló 
véleményéhez kapcsolódóan. A  rendez-
vénynek köszönhetően, melyre Brenda 
King, az EGSZB előadója (Munkaadók 
csoportja, Egyesült Királyság) elnökletével 
került sor, az EGSZB információkat gyűjt-
hetett az érdekeltektől, köztük az ENSZ 
Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalától. „A 
menekültválság globális kihívást jelent, 
mellyel az egyes országok egyedül nem 
tudnak megbirkózni. Az EGSZB támogatja 
a csempészek és a szervezett bűnözés elleni 

küzdelmet az Unió határain belül és kívül 
is. Ugyanakkor határozottan ajánlja, hogy 
hozzanak létre biztonságos és legális csa-
tornákat az Unióba irányuló migráció és 
mobilitás számára, mivel így lehet a legha-
tékonyabban biztosítani az EU határait és 
megszüntetni a csempészek szolgáltatásai 
iránti keresletet.”

Szicíliai tanulmányút

Az Európai Bizottság migrációs stratégiájá-
ról készülő EGSZB-vélemény két előadója 
(Stefano Mallia – Munkaadók csoportja, 
Málta, és Cristian Pîrvulescu  – Egyéb 
érdekcsoportok, Románia) október 12. és 
14. között Szicíliába látogatott, hogy talál-
kozzon a migránsok és menekültek töme-
ges érkezésével foglalkozó érdekeltekkel.
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Stefano Mallia és Cristian Pîrvulescu EGSZB-tagok 
a Vöröskereszt központjában, Szicíliában

Tiszteletadás a szegénység elleni küzdelem valódi bajnokainak – az 
európai civil társadalom szerint ideje fellépni az uniós szegénység ellen

A civil társadalmi díj szakértő ítészei: Maureen 
O’Neill volt EGSZB-tag és SOC-szekcióelnök, Jean 
Lambert EP-képviselő, Anne Van Lancker belga 
politikus, volt EP-képviselő és Julius op de Beke, 
a Foglalkoztatási Főigazgatóság szakreferense 
Stefan Olsson európai bizottsági igazgató 
képviseletében

A szegénység enyhítéséért küzdő 
német, ír, francia, lengyel és fi nn civil 
szervezetek utat mutatnak abban, hogy 
hogyan lehet közvetlenül segíteni a rászo-
rultakat. Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság a 2015-ös civil társadalmi díját 
olyan szervezeteknek ítélte oda, amelyek 
a  szegénység elleni kreatív és sikeres 
küzdelem terén nyújtanak kiemelkedő 
teljesítményt.

A benevezett több mint száz különféle, 
nagyszabású projekt közül a  zsűri ötöt 
választott ki:

 ● A németországi  Armut und 
Gesundheit (Szegénység és egészség) 

klinikát tart fenn egészségbiztosítással 
nem rendelkező, bizonytalan helyzet-
ben lévő betegek részére. A  „Street 
Jumper” projekt a  hátrányos hely-
zetű gyermekek és fiatalok körében 
igyekszik elősegíteni az egészség 
megőrzését.

 ● A közösségi alapú projektként működő 
Fáilte Isteach egy írországi Third 
Age-kezdeményezés, amelynek 

szervezet egyéb kezdeményezések 
mellett átfogó orvosi ellátást nyújt 
hajléktalanok számára és ambuláns 
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keretében idősebb önkéntesek tartanak Írországba 
érkezett migránsok és menekültek számára angol 
társalgási órákat. Hetente több mint 2200 hallgató – 
migránsok, menedékkérők és menekültek – veszi 
igénybe több mint 750 önkéntes szolgáltatásait.

 ● Az Uniterres, a franciaországi A.N.D.E.S. egyik 
kezdeményezése helyi gazdák friss, minőségi 
termékeit (zöldség, gyümölcs, tojás) szállítja 
szociális és szolidáris alapú élelmiszerboltokba. 
A termékeket a nehéz helyzetben lévők és élel-
miszersegélyre jogosultak ezekben a boltokban 
önkiszolgáló jelleggel vásárolhatják meg, a szo-
kásos vételáruk legfeljebb 30%-áért. Az Uniterres 
jelenleg 124 gazdát támogat Poitou-Charentes, 
Aquitánia, Midi-Pyrénées és Bretagne régióban, 
53 szociális és szolidáris alapú élelmiszerboltot 
szolgál ki, így évente 20 000 jogosultnak biztosít 
élelmiszersegélyt.

 ● A Társadalmi Integrációs Központok, ame-
lyek a Kölcsönös Segítségnyújtás Barka Ala-
pítványának (Lengyelország) kezdeményezésére 
jöttek létre, a tartósan munkanélküliek – köztük 
fogyatékosok, volt elítéltek, menekültek, illetve 
alkohol- és kábítószerfüggők – oktatásának és 

szakképzésének kérdéseivel foglalkoznak. A Tár-
sadalmi Integrációs Központok szakmai átképzési 
workshopokat, különféle tanfolyamokat és támo-
gató csoportokat szerveznek.

 ● Az Y-Foundation (Finnország) az egészséget 
és a szociális jólétet mozdítja elő azzal, hogy az 
emberi méltóság szempontjait is szem előtt tartva 
megfi zethető, jó minőségű bérleményeket bizto-
sít olyan emberek számára, akik a bérlakáspiacon 
nehezen találnának lakhelyet. Fő célcsoportjai 
a hajléktalanok, illetve a hajléktalanság veszélye 
által fenyegetett emberek. Az Y-Foundation fi ata-
lok, illetve mentális vagy függőségi problémákkal 
küzdők számára is kialakított lakhatási lehetősége-
ket, és segítette lakhatáshoz jutásukat.

Az egyik ítész, Jean Lambert EP-képviselő szerint: „Jól 
látszik, hogy egyes kérdések egyre nagyobb fi gyelmet 
kapnak, ilyenek például a hajléktalansággal vagy az 
élelmezéssel kapcsolatos kérdések. Néhányuk bizony 
eléggé sokkoló is volt, mivel azzal szembesített, hogy 
még ma sem tudjuk kielégíteni a legalapvetőbb emberi 
szükségleteket és emberi jogokat.

A civil társadalmi díj zsűrije az EGSZB elnökéből, a két 
alelnökből, az I. Csoport (Munkaadók) elnökéből, a III. 
Csoport (Különféle érdekcsoportok) elnökéből, a II. Cso-
port (Munkavállalók) egy tagjából, valamint az EGSZB 
főtitkárából áll.

Az öt győztest a zsűri egy olyan, 11 projektet tartalmazó 
listából választotta ki, amelyet egy négy EGSZB-tagból 
álló külső, szakértői testület állított össze. Az öt díjazott 
projekt osztozik az 50 000 eurós díjon, melyet remél-
hetőleg a projektek javára fordítanak, tovább segítve 
közösségük rászoruló tagjait. (sg) ●

Ozark Henry-t nevezték ki Belgium emberkereskedelem 
elleni jószolgálati ENSZ-nagykövetének
A ceremóniára az EGSZB épületében került sor

2015. október 21-én az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi 
Hivatala (UNODC) Georges Dassis EGSZB-elnök jelenlé-
tében az ismert belga zenészt, Ozark Henry-t nevezte 
ki az emberkereskedelem elleni új nemzeti jószolgá-
lati nagykövetének. A kinevezéssel az emberkereske-
delem problémájára szeretnék felhívni a  figyelmet, 
illetve támogatást szeretnének szerezni Belgiumban 
az emberkereskedelem elleni küzdelemhez.

Az emberkereskedelem évente 10 000 áldozatot szed 
Európában. Georges Dassis, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság elnöke szerint „ez a modern 
kori rabszolgaság a civilizált társadalom szégyene és egy 
ellene elkövetett bűntett. Belgium és Európa számára 
is jó hír, hogy Ozark Henry-t nevezték ki jószolgálati 
ENSZ-nagykövetnek, mivel személyének köszönhetően 
ráirányul a fi gyelem erre a problémára, és így sokan 
tesznek majd valamit az ügy érdekében. Biztosíthatom, 
hogy a civil szervezetek mellette fognak állni ebben 
az ügyben, hiszen munkájuk nyomán rendkívül sokat 
tehetnek a lehetséges áldozatok feltérképezésében és 
a megelőzés terén is. Megbízható partnerek leszünk az 
emberkereskedelem elleni küzdelemben.”

Kinevezése kapcsán Ozark Henry elmondta, hogy 
„az emberkereskedelemnek nagyon sok áldozata van. 
Sokakról nem is tudunk vagy egyszerűen nem aka-
runk tudomást venni. Ilyenek azok a gyerekek, akiket 
koldulásra kényszerítenek az utcán vagy azok, akik 
szexrabszolgaként, illetve embertelen körülmények 
között, illegális üzemekben kénytelenek dolgozni. Mi 

pedig boldogan élünk a magunk kis világában és éljük 
mindennapi normál életünket. Úgy éreztem, hogy eljött 
az ideje, hogy tegyek valamit és felhívjam az emberek 
fi gyelmét erre a problémára, illetve segítsek azoknak 
a szervezeteknek, amelyek az eff ajta bűnözés felszá-
molásán dolgoznak.”

Jean-Luc Lemahieu, az UNODC PR-igazgatója 
köszönetet mondott az EGSZB-nek és az EGSZB-
tagoknak, amiért tartalmas és hatásos vélemények 
elkészítésével segítik az emberkereskedelem elleni 
küzdelmet. Örömmel szólt arról az új szerepről is, ame-
lyet jószolgálati ENSZ-nagykövetként Ozark Henry fog 
játszani Belgiumban. Belgium részéről a külügymi-
nisztérium multilaterális kapcsolatokért felelős 
főigazgatóhelyettese, Werner Bauwens dicsérte 
az ENSZ idevonatkozó gyakorlati munkáját, és utalt arra, 
hogy Belgium úttörő szerepet játszik az emberkereske-
delem elleni küzdelemben. (cad) ●

A vállalkozások számára nyújtott megfelelő pénzügyi eszközök 
a gazdasági növekedés egyik kulcsfontosságú előfeltételét jelentik
Az EGSZB támogatja a mikrofi nanszírozást mint a pénzügyi kirekesztés elleni küzdelem hathatós eszközét

A mikrofi nanszírozás egy sor, olyan embereknek 
nyújtott pénzügyi szolgáltatásból áll, akik hagyomá-
nyos értelemben nem minősülnek hitelképesnek, 
elsősorban mert nem rendelkeznek megfelelő garan-
ciákkal, amelyek megvédenék a pénzügyi intézményt 
a veszteség kockázatával szemben.

Bár a mikrofi nanszírozás elsősorban a fejlődő orszá-
gokra összpontosul, az uniós hitelfelvevők számára is 
rendelkezésre áll. Az 1. európai mikrofi nanszírozási 
napra 2015. október 19-én és 20-án került sor az 
EGSZB társszervezésében. A rendezvény célja az volt, 
hogy felhívja a fi gyelmet a mikrofi nanszírozásra mint 
olyan eszközre, amely segít a társadalmi kirekesztés és 
a munkanélküliség elleni uniós küzdelemben. Matild 
belga királyné és Marianne Thyssen biztos jelen-
létében Joost van Iersel, a „Gazdasági és monetáris 
unió, gazdasági és társadalmi kohézió” szekció elnöke 

hangsúlyozta a versenyképesség, a fenntartható fejlő-
dés és a társadalmi befogadás erősítésének jelentősé-
gét az EU-ban: „A tagállamokban jelentős korlátok 
állnak a mikrofi nanszírozás fejlesztése előtt. Javítani 
kell a mikrofi nanszírozás keretfeltételein.” – fejtette ki 
uniós döntéshozók előtt.

Valóban: Európában a mikrofi nanszírozás mint eszköz 
jelentősége gyors ütemben nő annak elérésében, hogy 
pénzügyi (mikrohitelek, mikrobiztosítások stb.) és nem 
pénzügyi jellegű (képzés, mentorálás stb.) szolgáltatá-
sok nyújtása révén csökkenjen a társadalmi és pénzügyi 
kirekesztés.

Az EGSZB, amely a  múltban már foglalkozott 
ezzel a  tárgykörrel, meg van győződve arról, hogy 
a mikrofinanszírozás lehetőséget teremt arra, hogy 
ösztönözzük a  vállalkozói szellemet és új munka-
helyeket hozzunk létre a  mikrovállalkozásokban. 
A mikrohitelekhez kapcsolódó bürokrácia és költségek 
csökkentése érdekében az EGSZB egyrészt szabványosí-
tott csúcstechnológiai szolgáltatások létrehozását, más-
részt pedig garanciák és társfi nanszírozás rendelkezésre 
bocsátását javasolja.

Az EGSZB nézete szerint a mikrofi nanszírozás igazán 
forradalmi jellege abban rejlik, hogy közvetítői tevé-
kenységeken keresztül esélyt ad azoknak, akik nem 
férhetnek hozzá a pénzügyi piachoz, és lehetővé teszi 
az emberek számára, hogy projektjeiket saját forrásaik 
segítségével, külső segítség és támogatás nélkül, füg-
getlenül valósíthassák meg. (mm) ●

A fejlesztés 2015-ös európai éve az EGSZB-
ben: tegnap ötlet, ma szeminárium

Az EGSZB nemcsak ötletgazdája a fejlesztés 2015-
ös európai évének, de hozzájárult annak sikerességé-
hez is. Az év folyamán számos olyan kezdeményezés 
indult, amelynek célja, hogy szélesebb kört – vállalati 
csoportokat, szakszervezeteket, nem kormányzati szer-
vezeteket – is megszólítsanak, illetve megvizsgálják, 
hogy miként lehet ezt a politikát hatékonyabban és 
eredményesebben alakítani és koordinálni.

Az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciója szorosan együtt-
működött olyan országokkal, amelyek törekszenek 
a fejlesztési célok elérésére, legfontosabb fejlemény-
ként pedig megrendezte az AKCS–EU gazdasági és 
szociális érdekcsoportok 14. regionális szemi-
náriumát. Ez a fórum határozottan amellett foglalt 
állást, hogy a fenntartható fejlesztési célokhoz létre kell 
hozni egy konvergenciával kapcsolatos keretrendszert, 
amelynek középpontjában a szegénység felszámolása 
és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése áll. Az 
európai uniós és afrikai gszt-k ülésén az EGSZB 
nyomatékosan kérte, hogy az EU által a vallettai csúcs-
találkozón felajánlott, Afrikáért létrehozandó Uniós 
Szükséghelyzeti Alapot átláthatóan kezeljék, maga az 
alap támaszkodjon a fenntartható fejlesztési célokra, és 
a nyomon követése is azok alapján történjen, az orszá-
gok közötti valódi partnerség keretében.

A 2015-ös év végének közeledtével az EGSZB kommu-
nikációs osztálya Luxemburgban megrendezte az éves 
civil társadalmi médiaszemináriumot, amely 
a  fejlesztési politikával kapcsolatos kommunikáció 
kihívásait tárgyalta. A november 26-án és 27-én tar-
tott szemináriumra az EU minden tájáról érkeztek civil 
szervezeteknek dolgozó kommunikációs szakemberek, 
továbbá újságírók, diákok és tudományos dolgozók. 

Három izgalmas vitafórumot tartottak: az első a  fej-
lesztés európai évéről szóló kommunikációs kampányt 
vette górcső alá, a második a civil társadalom és a média 
szerepét tárgyalta, a harmadik pedig a fenntartható fej-
lesztési célokról szóló kommunikációval foglalkozott. Az 
EGSZB-tagok mellett az ENSZ Regionális Információs Köz-
pontja, az ILO, az EBB, a WWF, a Welthungerhilfe, a Svéd 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökség, az 
Európai Bizottság és a Parlament, továbbá a luxemburgi 
kormány és a Luxemburgi Gazdasági és Szociális Tanács 
rangos előadói is megosztották egymással tapasztalatai-
kat és bevált gyakorlataikat. Emellett vitákra is sor került 
a mintegy 150 meghívottal. A rendezvényről bővebben 
az EGSZB honlapján olvashat. (sma/dm) ●

Georges Dassis EGSZB-elnök és Őfelsége Matild belga királyné

Ozark Henry a kinevezési ünnepségen

Az EGSZB elkötelezett az európai szegénység csökkentése iránt

A Vöröskereszttel, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, 
az uniós fogadóállomások működését támogató uniós 
regionális munkacsoport irodájával, a pozzallói fogadó-
központtal és egyes nem kormányzati szervezetekkel 
(pl. Caritas, Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio) 
tartott megbeszélésekből kiderült, hogy a valóságban 
egészen más a helyzet, mint papíron.

Stefano Mallia megjegyezte: „Az a probléma, hogy 
24  órán belül döntenek arról, hogy egy migráns 
folyamodhat-e védelemért. Azokat, akikről úgy 
ítélik meg, hogy nem szorulnak védelemre, vagy 

hazaküldik – ha olyan országból jött, amellyel van 
visszatérési megállapodás (pl. Tunézia) –, vagy meg-
kérik, hogy hét napon belül hagyja el Olaszországot, 
és kipenderítik az utcára. Ez nyilvánvalóan számos 
probléma forrása.”

Több anyagi támogatással a nem kormányzati szer-
vezetek szervezettebben végezhetnék a munkájukat, 
az érdekeltek közti koordináció javításával pedig meg 
lehetne akadályozni, hogy az emberek a rendszer hiá-
nyosságainak áldozatai legyenek. Emellett az integrá-
ciós folyamatra is több fi gyelmet kell fordítani.

Nyilvános meghallgatás a menekültek 
munkaerő-piaci beilleszkedéséről

Október 15-én nyilvános meghallgatást tartottak Brüsz-
szelben a menekültek munkaerő-piaci beilleszkedéséről, 
ahol felszólalt a Caritas, az UNHCR, az Európai Bizottság, 
a Német Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal és a Nemzet-
közi Katolikus Migrációs Bizottság képviselője. Felszólalt 
továbbá az afgán Dr Alizoy Temorshah, aki menekültstá-
tust kapott; elmondta, milyen nehéz volt Belgiumban 
megkezdenie szakmai tevékenységét. A meghallgatás 
során azt a következtetést vonták le, hogy ha valakinek 

van munkahelye, sokkal könnyebben integrálódik 
a társadalomba, csökken a szociális juttatásoktól való 
függősége és nagyobb esélye van tisztességes lakást 
találni. A dolgozó menekültek hozzájárulnának a tár-
sadalombiztosítási rendszerhez, vásárlásaikkal pedig 
az egész gazdaságot erősítenék. Ez segítene az európai 
országoknak megbirkózni a demográfi ai hanyatlással, 
a népesség öregedésével és a munkaerőhiánnyal.

A tanulmányút és a meghallgatás eredményeit felhasz-
nálják a decemberi plenáris ülés napirendjén szereplő 
vélemények megfogalmazásához. (mm/dm) ●

f o l y t a t á s  a  1.  o l d a l r ó l  –
Tiszteletadás a szegénység elleni küzdelem valódi bajnokainak – 

az európai civil  társadalom szerint ideje fellépni az uniós szegénység ellen

f o l y t a t á s  a  1.  o l d a l r ó l  –
A z  e u r ó p a i  c i v i l  s z e r v e z e t e k  a  m i g r á c i ó s  v á l s á g b a n
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Az előrelépések összehangolása: az EGSZB elnöke 
kitűzi a megbízatása idején érvényes prioritásokat

A szavazatok elsöprő többségével Georges Dassist 
választották az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság 31. elnökének. 2015-től 2018-ig tartó megbízatása 
során Michael Smyth költségvetésért és Gonçalo Lobo 
Xavier kommunikációért felelős alelnökkel közösen 
fogja vezetni az intézményt.

„Mandátumom a polgárokat szolgálja, teljes mér-
tékben nekik szentelem majd tevékenységemet. 
A civil társadalomban rejlő erő teljes egészét arra 
fogjuk felhasználni, hogy az Európai Unió von-
zóbbá váljon, és nagyobb mértékben legyen jelen 
az európai polgárok mindennapjaiban. Először 
is enyhíteni kell a mélyszegénység mértékén, és 
tetemes mennyiségű befektetést kell végrehajtani 
a fi atalok foglalkoztatása, valamint infrastruktrúra-, 
kutatási és innovációs projektek terén. Európa nem 
lehet az általános színvonalromlás szinonimája; 
nem mondhatunk le az átfogó fejlődésről. Mind 
a négy égtáj polgárai számára egyaránt magasabb 

életszínvonalat kell biztosítani: ezt nevezzük felfelé 
történő harmonizációnak” – jelentette ki Georgios 
Dassis.

Az elnöki program tehát nagyon is konkrét irányvona-
lakat határoz meg az Európai Unió szakpolitikái kap-
csán, amihez az EGSZB által elfogadott és az európai 
uniós intézményekhez címzett vélemények adták az 
ihletet – összhangban az EGSZB Szerződésben rögzí-
tett küldetésével. A program, amely egyáltalán nem 
tekinti „kész ténynek” az Uniót, felhívja a fi gyelmet az 
Európát sújtó súlyos válságra: a gazdasági és társadalmi 
krízis nyomán alapjaiban rendült meg a polgárok EU-ba 
vetett bizalma. A vállalkozásra, munkára és szolidari-
tásra támaszkodó program a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézióra helyezi a hangsúlyt, hiszen 
továbbra is ez az igazságos és méltányos Unió alap-
pillére. Ennek megvalósítása érdekében pedig olyan 
eszközöket kell felhasználni, mint az európai minimál-
jövedelem vagy az adórendszer.

A program támogatja az európai beruházási tervet, és 
kéri, hogy egészítsék ezt ki egy a növekedést és a mun-
kahelyteremtést célzó rendkívüli beruházási terv-
vel, illetve fogadjanak el a gazdasági konvergenciát 
előmozdító specifi kus intézkedéseket. Utóbbiak között 
szerepelhet például a hitelviszonyt megtestesítő érték-
papírok közös kibocsátási rendszere vagy az európai 
kincstárjegyek egy ideiglenes alapja.

A digitális egységes piac, egy európai közleke-
dési térség létrehozása és egy valódi energiaunió 
megvalósítása úgyszintén az EGSZB új elnökének 
prioritásai között szerepel, nem feledkezve meg az 
Unió fenntartható fejlesztéséről sem, tekintettel 
többek között az éghajlatváltozásra, amelynek kény-
szerítő hatásait fi gyelembe kell venni az EU összes 
szakpolitikájában.

Programjában az elnök emlékeztet arra, hogy elkö-
telezett egy erős világszintű pozíciót elfoglaló 
Unió mellett, amelynek nemcsak gazdasági érdekeit 
kell megvédenie, hanem mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi előírásait is. Ennek az Uniónak be 
kell fogadnia a menedékkérőket és új, a szolidaritás és 
az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló migrá-
ciós politikát kell életbe léptetnie. Mindennek szerves 
részeként szükség van arra, hogy a tagállamok közötti 
fokozott együttműködés révén felvegyék a harcot az 
embercsempészek ellen.

A fent említett kihívások, célok és sürgősen megoldandó 
feladatok kezelése érdekében a tagállamoknak végre 
rendelkezésre kell bocsátaniuk a fellépési eszközöket az 
Európai Unió számára azzal, hogy az ambícióknak meg-
felelő költségvetést biztosítanak neki. ●

Haladást Európában mindenkinek!
Amikor az a megtiszteltetés ért, hogy elnökké 

választottak, kollégáim jól tudták, hogy azt fogom 
folytatni, amit eddig is tettem:

 ● egyfelől védelmembe veszem az alapvető euró-
pai értékeket, a demokráciát, a társadalmi és 
a civil párbeszédet, tehát a szervezett civil társa-
dalmat és az EGSZB-t,

 ● másfelől védelmembe veszem magát az Európai 
Uniót, mivel nemes szándék áll mögötte, nagy-
szabású, intelligens és bőkezű vállalkozás, amely 
a békéhez és a haladáshoz elengedhetetlen, mégis 
támadások érik, gyakran nem megfelelően irá-
nyítják, és a legrosszabbtól is még tartania kell.

Kollégáim a meggyőződésemet is ismerik, és bízom 
abban, hogy osztják is: Európának ragaszkodnia kell 
ahhoz, hogy minden polgára méltó körülmények 

között élhessen és dolgozhasson. Az Uniónak vissza 
kell nyernie a polgárok bizalmát, támogatását, elkö-
teleződését, sőt lelkesedését. Vissza kell nyernie korábbi 
vonzerejét, amely oly sok népet – köztük az enyémet 
is – csatlakozásra késztetett, és abban rejlett, hogy 
a béke, a demokrácia és a jólét térségének ígérkezett.

Ahhoz, hogy az is lehessen, fel kell hagynia azzal, hogy 
az emberek gondjaival szemben közömbös, távoli és 
érzéketlen gépként tünteti fel magát, és meg kell mutat-
nia Európa minden lakosának – nőknek és férfi aknak 
egyaránt –, hogy van valami ebben a híres európai épít-
kezésben, ami végső soron minden másnál fontosabb; 
egyetlen dolog, ami végül is igazán számít: ők maguk.

Georges Dassis
az EGSZB elnöke

Együttes kommunikáció az EGSZB tevékenységének 
nagyobb ismertsége érdekében

Azt hiszem, a mi generációnk tényleg szerencsés. Az 
úgynevezett „Erasmus-generációhoz” tartozunk, amely 
mindig is egy alapvetően békés Európában élt, és hatal-
mas lehetőséget kapott az ismeretek megszerzésére és 
a kultúrák közötti cserére. Ez a tapasztalat nagyban hoz-
zájárul ahhoz, hogy igazai európainak érezzem magam.

Ebből szerettem volna valamit visszaadni Európának. 
Ezért gondoltam úgy, hogy EGSZB-alelnökségemet 
Európa jövőjének szentelem. Ezért – az EGSZB újonnan 
megválasztott kommunikációs alelnökeként – célom 
az EGSZB hozzáadott értékének tudatosítása, valamint 
a tagok európai integrációs folyamat állandósága érde-
kében végzett munkájának a jobb megismertetése. Az 
EGSZB intézményi szerepe és felépítése helyett inkább 
munkánkról és eredményeinkről fogunk beszélni, vala-
mint arról, hogyan fejezzük ki az uniós polgárok valódi 
aggodalmait és miként foglalkozunk a valódi problé-
mákkal. Meg kell értetnünk az európaiakkal, hogyan 
tudjuk megváltoztatni a dolgokat.

Ugyanakkor a tagok tudják a leginkább, hogy minden-
ről nem beszélhetünk. Ha mindenről beszélnénk akkor 

Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

Georges Dassis EGSZB-elnök és a két alelnök: Gonçalo Lobo Xavier (balra) és Michael Smyth (jobbra)

Az EGSZB-ben betöltött szélesebb körű szerepemet 
illetően úgy vélem, az új mandátumidőszakban sokkal 
nagyobb hangsúlyt helyezünk majd a szociális kérdé-
sekre, különös tekintettel a fi atalok úgynevezett elve-
szett generációjára, amelyet számos tekintetben cserben 
hagyott az a generáció, amelyhez én is tartozom. Az 
EGSZB minden bizonnyal jó helyzetben van ahhoz, hogy 
fontos szerepet töltsön be a fi atalok elégedetlensége és 
elidegenedése jelentette probléma megoldásában.

A pénzügyi és gazdasági válság kirobbanása óta Euró-
pában a döntéshozatal még távolabb került az egyszerű 
polgároktól. Az EGSZB-nek ténylegesen, jóval határo-
zottabban kell betöltenie hídszerepét a civil társadalom 
és Európa között. A következő években véleményem 
szerint sokkal több helyi szintű kezdeményezésre kerül 
sor, tagjaink pedig szorosabb kapcsolatokra törekednek 
majd helyi közösségeikkel és nem kormányzati szerve-
zetekkel, valamint többet tesznek annak érdekében, 
hogy az emberek rájöjjenek, hogy Európa több, mint 
pusztán a Bizottság, a Parlament és a Tanács, hangjukat 
pedig rajtunk keresztül hallathatják.

Michael Smyth
az EGSZB költségvetésért felelős alelnöke

semmi nem lenne fontos. Ahhoz, hogy hatékonyak 
legyünk és jobb eredményeket érjünk el, válogatnunk 
kell és fel kell állítanunk a fontossági sorrendet.

Azokra a kérdésekre kell összpontosítanunk, amelyek-
ben a politikai döntéshozatal együtt van jelen a min-
dennapi emberek számára fontos dolgokkal. Tényekkel 
alátámasztott konkrétumokat kell mondanunk, retorika 
nélkül. Ezért vagyunk itt: hogy képviseljük a civil társa-
dalmat, érvekkel és ellenérvekkel.

Úgy vélem, hogy az, hogy a megújított EGSZB 40%-át 
az új tagok adják, kihívás és egyben lehetőség is. Új 
ötleteket és új szellemet hoz bizottságunkba. Ezért leg-
első feladatunk, hogy minél előbb munkához lássunk, 
és megtegyünk mindent azért, hogy az új tagok minél 
jobban megismerjék az EGSZB céljait. Kommunikációs 
szempontból ez lehetőséget jelent.

Őszintén hiszem, hogy minden tag felelős a kommuni-
kációért. Eredményeik és az a képességük, hogy modell 

2006 óta vagyok az EGSZB tagja, és most az a meg-
tiszteltetés ért, hogy alelnökké neveztek ki. A civil tár-
sadalom kiemelkedően fontos szerepet tölt be a mai 
Európában, az EGSZB-nek pedig többet kell tennie 
annak biztosítása érdekében, hogy a civil társadalom 
javaslatait és észrevételeit teljes mértékben fi gyelembe 
vegyék európai szinten.

Közgazdászként különösen örvendek annak, hogy az 
EGSZB pénzügyeiért lettem felelős. Örömmel tekintek 
a költségvetési csoport többi tagjával és az Elnökséggel 
való együttműködés elé. Remélem, hogy tapasztalata-
imat, melyeket Észak-Írországban egy szociális lakha-
tással foglalkozó nagy társaság, a Habinteg Housing 
Association elnökeként szereztem, az EGSZB javára 
fordíthatom. Ez a szervezet körülbelül ugyanekkora 
költségvetéssel rendelkezik, mint az EGSZB.

Az a legfontosabb számomra, hogy folytathassam 
elődöm, Hans-Joachim Wilms kiváló munkáját az 
EGSZB költségvetésének előkészítése terén, biz-
tosítva, hogy az megfeleljen az előírt eljárásnak, 
valamint az európai intézményekkel és a  Régiók 
Bizottságával történő együttműködés folytatását 
és megerősítését illetően.
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Alelnök:

Gonçalo Lobo Xavier
(I. Csoport – Munkaadók –Portugália)
A kommunikációs csoport elnöke

Az EGSZB új szervezeti felépítése 

Elnök:

Jacek Krawczyk
Lengyelország

Elnök:

Gabriele Bischoff
Németország

Elnök:

Luca Jahier
Olaszország

A Csoport alelnökei:

Milena Angelova

Paulo Barros Vale

Stéphane Buffetaut

Peter Clever

Vladimíra Drbalová

Violeta Jelić

Stefano Mallia

Thomas McDonough

Maurizio Reale

Erik Svensson

A Csoport alelnökei:

Andrzej Adamczyk

Cinzia Del Rio

Anne Demelenne

Plamen Dimitrov

Bernt Fallenkamp

Wolfgang Greif

Judy McKnight

Denis Meynent

José María Zufi aur

A Csoport alelnökei:

Benedicte Federspiel

Mindaugas Maciulevičius

Arno Metzler

Ariane Rodert

Ioannis Vardakastanis

ELNÖKSÉG
Az Elnökség szervezi meg az EGSZB operatív működését. 39 tagja van – köztük az elnök és a két alelnök. 
Speciális kérdésekben ad hoc csoportok segítik az Elnökség munkáját.

I. Csoport – 

Munkaadók

II. Csoport – 

Munkavállalók

III. Csoport – 

Különféle 

érdekcsoportok

Munkaadók csoportja

Daniel Mareels

Manthos Mavrommatis

Bernd Dittmann

Dorthe Andersen

Reet Teder

Patricia Cirez Miqueleiz

Tellervo Kyla-Harakka-Ruonala

Dragica Martinović Džamonja

David Croughan

Joost van Iersel

Jacek Krawczyk

Gonçalo Lobo Xavier

Brendan Burns

Munkavállalók csoportja

Oliver Röpke

Lucie Studničná

Gabriele Bischoff

Georges Dassis

Pierre Jean Coulon

Stefano Palmieri

Daiva Kvedaraitė

Raymond Hencks

Charles Vella

Martin Siecker

Ellen Paula Nygren

Andrej Zorko

Emil Machyna

„Különféle érdekcsoportok”

Ronny Lannoo

Dilyana Slavova

Pavel Trantina

Arno Metzler

Miguel Ángel Cabra de Luna

Reine-Claude Mader

Topolánszky Ákos

Luca Jahier

Gunta Anča

Krzysztof Balon

Cristian Pîrvulescu

Ariane Rodert

Michael Smyth



Az EGSZB-ben hat szekció működik, valamint az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI), az 
egységes piac megfi gyelőközpontja (SMO), a fenntartható fejlődés megfi gyelőközpontja (SDO), a munkaerőpiac 
megfi gyelőközpontja (LMO) és az Európa 2020 irányítóbizottság.

a 2015-2018-as időszakra

Főtitkár:

Luis Planas

QUAESTOROK

Elnök:

Brendan Burns
Munkaadók csoportja
Egyesült Királyság

Elnök:

Martin Siecker
Munkavállalók csoportja
Hollandia

Elnök:

Pavel Trantina
Különféle érdekcsoportok
Cseh Köztársaság

Elnök:

Brenda King
Munkaadók csoportja
Egyesült Királyság

Elnök:

Pedro Almeida Freire
Munkaadók csoportja
Portugália

Elnök:

Carlos Manuel Trindade
Munkavállalók csoportja
Portugália

Elnök:

Lucie Studničná
Munkavállalók csoportja
Cseh Köztársaság

Elnök:

Baráth Etele
Különféle érdekcsoportok
Magyarország

Antonello Pezzini
Munkaadók csoportja
Olaszország

Laure Batut
Munkavállalók csoportja
Franciaország

Bernardo Hernández 

Bataller
Különféle érdekcsoportok
Spanyolország

Elnök:

Pierre Jean Coulon
Munkavállalók csoportja
Franciaország

Elnök:

Dilyana Slavova
Különféle érdekcsoportok
Bulgária

Elnök:

Joost van Iersel
Munkaadók csoportja
Hollandia

„Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs 

társadalom” (TEN) szekció

„Külkapcsolatok” (REX) 

szekció

„Gazdasági és monetáris unió, 

gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció

„Mezőgazdaság, vidékfejlesztés 

és környezetvédelem” (NAT) szekció

„Egységes piac, termelés és fogyasztás” 

(INT) szekció

„Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” 

(SOC) szekció

A fenntartható fejlődés megfi gyelőközpontja (SDO) Az egységes piac megfi gyelőközpontja (SMO) A munkaerőpiac megfi gyelőközpontja (LMO)

Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) Európa 2020 irányítóbizottság



szerepet töltsenek be, hatalmas lehetőségeket rejt 
magában. „A példa nem a másokat befolyásoló fő dolog. 
A példa az egyetlen dolog.” Ez az 1952-ben Nobel-díjjal 
kitüntetett Albert Schweitzertől származó idézet fejezi 
ki a legjobban, miként vélekedem a tagok kommuni-
kációval kapcsolatos megközelítéséről. Minden tagot 
kommunikációra buzdítok mind Brüsszelben (az EGSZB 
értékes munkáját el kell ismertetni az Európai Bizottság-
gal és a Parlamenttel), mind otthon (szervezeteinkkel 
és a helyi emberekkel). Ezért támogatom erőteljesen 
a „Going local” kezdeményezéseket, mint elkötelezettsé-
günk részét. Várakozással tekintünk a tagokkal, az EGSZB 
szekcióival és csoportjaival e kezdeményezés elmélyítése 
érdekében folytatandó munkára.

Nem felejthetjük el az Európában nemrégiben történt 
tragikus eseményeket. A november 13-i, párizsi táma-
dásokra gondolva tudnunk kell, hogy mindannyian 
azért vagyunk itt, hogy támogassuk az emberekhez 
közel álló, egyesült, demokratikus, szolidaritáson 
alapuló, békés és virágzó Európát. Mi így tudunk hoz-
zájárulni az Európát sújtó tragikus események megis-
métlődének elkerüléséhez.

Kedves Olvasó! Az EGSZB kommunikációért felelős 
alelnökeként büszke vagyok arra, hogy az EGSZB 
olyan tevékenységi területén dolgozhatom, ahol erős 
alapokkal rendelkezünk. Számíthatnak arra is, hogy 
mindent megteszek a kommunikáció javítása érdeké-
ben. Az összes érintett segítségével felhasználom majd 
a létező eszközöket arra, hogy segítsem a tagokat az 
EGSZB tevékenységének megismertetésében, és az 
Önök segítségével még hatékonyabb új eszközöket 
szeretnék kidolgozni.

Kommunikáljunk együtt!
Gonçalo Lobo Xavier

az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke

A Munkaadók csoportjának prioritásai: szilárd, 
stabil és fenntartható növekedés és munkahelyek 
a gazdaság és az azt körülvevő társadalom számára

A Munkaadók csoportja továbbra is kiáll a növeke-
dés és a munkahelyteremtés mellett a gazdaság és az 
annak színterét adó társadalom érdekében. Jelenleg 
dolgozzuk ki prioritásainkat (a csoport jóváhagyására 
várnak), amelyek az alábbi hat fő csoportba sorolhatók:

 ● stabil makrogazdasági környezet, amely 
a szilárd, fenntartható és stabil növekedés előfel-
tétele. Nagyon fontos, hogy a tagállamok 
a növekedést segítő strukturális reformo-
kat hajtsanak végre az európai szemeszter 
keretében, és tiszteletben tartsák a költség-
vetési felelősség elvét,

 ● az erősebb vállalkozási kultúra ösztönzése 
Európában: a  vállalkozások létrehozásának és 

a növekedésnek a megkönnyítéséhez az EU-nak 
és tagállamainak javítaniuk kell a vállalkozói tevé-
kenység keretfeltételeit. 

 ● az uniós belső piac kiteljesítése, ami a vállal-
kozások szükségleteit szem előtt tartva, nagyobb 
hatékonysághoz, jobb szabályozáshoz és jelentő-
sen lecsökkentett költségekhez vezet,

 ● egy versenyképes, teljes mértékben integ-
rált és előretekintő iparpolitika ösztönzése 
egy erős, stabil, versenyképes ipari bázis biztosí-
tása érdekében Európában,

 ● Európa globális szerepének kiépítése/újra-
építése, kiállva a szabad kereskedelem mellett 
a vállalkozások és a fogyasztók érdekében,

 ● versenyképesség a több munkahely érde-
kében az EU társadalmi dimenziójának 
megőrzése érdekében: a versenyképességre 
és a növekedés fellendítésére összpontosítva, az 
EU-nak lehetővé kell tennie a vállalatok számára, 
hogy újabb munkahelyeket teremtsenek. Így lehet 
az EU-nak tényleges szociális dimenziót adni és 
megoldani a magas munkanélküliség problémáját.

Jacek Krawczyk
a Munkaadók csoportjának elnöke

Egy pozitív projekt 
a munka jövőjéért

Az európai politika utóbbi éveit az eurómentés és 
a válság uralta. A választott módszereket egyre inkább 
áthatja a nemzeti egoizmus. Ez ma megmutatkozik az 
ún. menekültválságban is, amely valódi politikai válság. 
Az EU-nak egyelőre nem sikerült egyetértésre jutnia 
arról, hogyan kezelje azt a kihívást, amelyet a háború 
és az erőszak elől menekülő valamennyi ember befo-
gadása jelent.

Mintha a renacionalizáció szelleme kiszabadult volna 
a palackból, és a válsággal egyre tovább terjedne.

Amire Európának most szüksége van, az egy pozitív, 
jövőbe tekintő projekt, amely ismét szem előtt tartja 
az emberek élet- és munkakörülményeit.

Ezért nemcsak a digitális belső piaccal kell foglalkoz-
nunk, hanem a munkaerőpiac egészével is, és európai 
megoldásokat kell kidolgoznunk a jövő munkájának 
méltányos és igazságos kialakítására. Ehhez a digitális 
átállás jó esélyeket nyújt, de csak akkor, ha megfelelő 
szakpolitikai keretbe ágyazzuk. Ennek alapját a szo-
ciális vívmányok képezhetik, amelyeket tovább kell 
fejleszteni.

Emellett gondoskodnunk kell a gazdasági és monetáris 
unió (GMU) elmélyítéséről, hogy az végre szociálisabb 
és demokratikusabb formát öltsön. Egy szociális unió 
kialakítása az elmélyített GMU szerves része kell, hogy 
legyen, nem lehet pusztán mellékes elem. Ehhez konk-
rét javaslatokra van szükség.

Éppen ezért egy eurózónabeli makrogazdasági 
párbeszéd döntően hozzájárulhat a GMU demok-
ratikus és szociális irányba történő továbbfejlesz-
téséhez. A szociális partnerek nagyobb mértékű 
részvétele nélkül a  GMU tényleges elmélyítése 
nem sikerülhet.

Végül pedig a GMU szociális dimenziójához tartozik 
az is, hogy az államháztartások konszolidációját olyan, 
hatékony beruházási programnak kell kísérnie, amely 
növekedés, társadalmi kohézió és szolidaritás révén 
jövedelmet generál, hogy az európai gazdasági integ-
rációt és jólétet ne veszélyeztesse növekvő társadalmi 
egyenlőtlenség.

Gabriele Bischoff 
a Munkavállalók csoportjának elnöke

A „Különféle érdekcsoportok” csoportjának prioritásai

A 2015-ös év vége új lendületet ad az EGSZB-nek, 
részben annak köszönhetően, hogy a  2015–2020 
közötti ötéves időszakra vonatkozóan 40%-ban meg-
újult a bizottsági tagság. A III. Csoportban (Különféle 
érdekcsoportok) ez a szám még ennél is magasabb, 
hiszen 48 új tag csatlakozik sorainkhoz.

Bár bizottságunk a  2016-os évet megújult erővel 
köszönti majd, az EU sajnos éppen egyfajta egzisz-
tenciális válságon esik át. A tagállamok közötti bizal-
matlanság soha nem látott méreteket ölt, és a félelem 
politikája uralja a politikai spektrumot.

A III. Csoport szerint az EGSZB-re éppen ebben a poli-
tikailag „terhelt” és gyanakvással teli időszakban hárul 
kulcsfontosságú szerep. A  legutóbbi hivatali idő-
szakban három alapvető témára összpontosítottunk: 
fenntartható fejlődés és beruházások; egy szociális, 
fenntartható és inkluzív Európa, valamint – harmadik 
területként – a civil társadalom aktív szerepe az európai 
jogalkotási folyamat egészében. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az utóbbi öt évben hozott döntéseink és intéz-
kedéseink a vezetői szerep, az innováció és az egység 
megteremtésére törekedtek.

Az elkövetkező két és fél évben ezt az értékes munkát 
kell tovább folytatnunk. E cél megvalósításához új és 
sürgető témákkal foglalkozunk majd, amelyek esetében 

csoportunk ki tudja használni sokrétű tagságában és háló-
zataiban rejlő lehetőségeit az európai polgárokkal való 
kapcsolatfelvétel céljából. Már 2016-ban tervezzük, hogy 
megvizsgáljuk a kultúra európai identitásban betöltött 
szerepét, és párbeszédet kezdeményezünk a brit pol-
gárokkal arról, milyen költségekkel és előnyökkel járna 
az Egyesült Királyság EU-ból való lehetséges kilépése. 
Legfontosabb prioritásunk a közeljövőben az, hogy az 
EGSZB-t a polgárok Európájának középpontjába állítsuk, 
ösztönözzük a helyi szintű párbeszédet, és hozzájárul-
junk az európai politika iránti bizalom helyreállításához. 
Az EGSZB szintjén ez akár azt is jelentheti, hogy nagyobb 
mértékben összpontosítunk a szakpolitikák értékelésére, 
némileg eltávolodva eddigi, „hagyományos” szerepünk-
től. A III. Csoport számára konkrétan ez azt jelentheti, hogy 
munkánkat kulcsfontosságú szakpolitikai területekre 
összpontosítjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy a  III. 
Csoport továbbra is azon fáradozik majd, hogy Európát 
a soron következő uniós elnökségek alatt (pl. Luxemburg-
ban, Hollandiában, Szlovákiában) rendezett különféle ese-
mények révén közelebb hozza a helyi szinthez.

Emellett azt is biztosan állíthatom, hogy e hivatali idő-
szak végeztével egyértelmű nyomot hagyunk majd 
hátra a civil társadalomban!

Luca Jahier
a „Különféle érdekcsoportok” 

csoportjának elnöke

A Munkaadók csoportja

A „Különféle érdekcsoportok” csoportjának elnöki testülete

A Munkavállalók csoportja

f o l y t a t á s  a  3.  o l d a l r ó l  –
E g y ü t t e s  k o m m u n i k á c i ó  a z  E G S Z B 

t e v é k e n y s é g é n e k  n a g y o b b 
i s m e r t s é g e  é r d e k é b e n
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Európa újraiparosítása – 
A Munkaadók csoportjának 
szemináriumai

A Munkaadók csoportja az utóbbi időben Európa 
újraiparosításának különféle szempontjaival fog-
lalkozik. Október 26-án és 27-én Milánóban és 
Bergamóban kétnapos szemináriumra került sor az 
AICE, Confcommercio, Confi ndustria és Coldiretti szer-
vezetekkel való együttműködésben.

Az első nap tartott vita témája a nemzetközi kereskede-
lem Európa újraiparosításában betöltött szerepe volt. 
A résztvevők megvitatták az uniós kereskedelempoli-
tika jövőjét, a szabadkereskedelmi megállapodások sze-
repét, valamint azt, hogy hogyan lehet kereskedelem és 
beruházások révén új életet lehelni az európai iparba. 
Különös hangsúlyt helyeztek arra, hogy a  jövőbeli 
kereskedelempolitika milyen hatást gyakorol majd az 
élelmiszeriparra – az olasz gazdaság fontos ágazatára.

A második napon a résztvevők az innovációnak Európa 
újraiparosításában betöltött szerepét vitatták meg. 
Olasz vállalkozások képviselői ismertettek példákat 
arról, milyen előnyökkel jár az innováció Európa mező-
gazdasági és agráripari ágazatai számára. A második 
vitafórum középpontjában az „Ipar 4.0”, valamint 
annak az uniós iparpolitikára gyakorolt jövőbeli 

hatásai álltak. A Munkaadók csoportjának meggyőző-
dése, hogy a „dolgok internete” lehetőségeinek teljes 
körű kiaknázása egyedülálló lehetőséget nyújt az EU 
számára az előretöréshez globális versenyképessége 
terén. (lj) ●

A munkaerőpiac megfi gyelőközpontja, az 
EGSZB szakértői fóruma az EU foglalkoztatási 
helyzetének nyomon követésére

A munkaerőpiac megfigyelőközpontját (LMO) 
2007-ben hozták létre azzal a céllal, hogy feltárja és 
elemezze a munkaerőpiacon jelentkező trendeket és 
kihívásokat, és hozzáadott értékkel gazdagítsa a SOC 
szekció és az EGSZB munkáját.

A 33 tag (köztük egy elnök és két alelnök) alkotta 
megfigyelőközpont a  SOC szekció keretein belül 
működik, és annak számol be munkájáról. Általá-
ban olyan összetett kérdésekkel foglalkozik, ame-
lyek hosszabb és mélyebb elemzést igényelnek, 
mint ami a tanulmányozócsoportokban általában 
alkalmazott munkamódszer keretén belül lehet-
séges (Az Elnökség 2007. július 10-i határozata, 
R/CESE 921/2007 rev.)

Napjainkban az EU munkaerőpiaca egyszerre két 
fontos kihívással szembesül: először is a  válság 
rövid távú és konkrét következményeivel, amelye-
ket figyelemmel kell kísérni és elemezni szükséges, 
másodszor pedig azzal, hogy a tudományos és tech-
nikai fejlődés folyományaként új szakmai lehetősé-
gek és foglalkoztatási modellek jelennek meg, ami 
előrelátást és proaktív fellépést tesz szükségessé. Az 
LMO-nak ezért olyan cselekvési tervet kell meghatá-
roznia, amelynek révén pontosan és hatékonyan el 
tudja látni feladatait.

Az LMO-nak tehát olyan stratégiai jövőképre van szük-
sége, amely tartalmazza az alábbiakat:

1.  A legális migrációra és a bevándorlók és mene-
kültek munkaerőpiaci integrációjára vonatkozó 
politika megvitatása.

2.  A digitális átmenet és a karbonszegény, környezet-
barát és forráshatékony gazdaságra történő átál-
lás foglalkoztatásra kifejtett hatásainak elemzése.

3.  A fi atalok foglalkoztatási helyzetének és a tartós 
munkanélküliek kilátásainak tanulmányozása.

4.  A munkaerő európai munkaerőpiacon történő 
mobilitásának megvizsgálása az egyes tagál-
lamokban létező, a tisztességes üzleti versenyre 
vonatkozó jogi normák, valamint munkaügyi és 
szociális jogok viszonylatában.

A fogyatékossággal élők és a  romák sajátos 
munkaerőpiaci helyzete továbbra is kiemelt figyel-
met kap – horizontális megközelítés útján – a kuta-
tók és más szereplők részéről a  jövőben indítandó 
kezdeményezésekben.

Azáltal, hogy a megfi gyelőközpont összefogja a ren-
delkezésre álló forrásokat és mindazt a szakismeretet, 
amivel az EGSZB tagjai, az Európai Bizottság, az Európai 
Parlament és a civil társadalom más szakértői ebben 
a témában rendelkeznek, illetve annak köszönhetően, 
hogy a szakértelem és az eszközök optimalizálása érde-
kében módszeres hálózatépítést folytat, az LMO által 
feltárt következtetések kétségtelenül jelentős érték-
többlettel gazdagítják a SOC munkáját, és segítik az 
EGSZB-t a jobb tervezésben. ●

Európa közvetítő szerepben az 
EU2020 stratégia központi elemeként: 
Európa polgárközelibbé tétele

2015. december 2-án a „Különféle érdekcsopor-
tok” csoportja konferenciát rendezett Luxemburgban 
a makroregionális együttműködésről „Európa köz-
vetítő szerepben az EU2020 stratégia központi 
elemeként: Európa polgárközelibbé tétele” cím-
mel. Az Európai Parlamenttel közösen szervezett kon-
ferenciára az EP volt üléstermében, a Robert Schuman 
épületben került sor. Az elnöki tisztséget Lucia Jahier, 
a III. Csoport elnöke töltötte be.

A Luxemburg, Franciaország, Németország és Belgium 
régióit összekötő Grande Région példáját bemutatva 
a konferencia alkalmat kínált az eszmecserére arról, 
hogy a határokon átnyúló, integrált stratégiák miként 
járulhatnak hozzá közvetlenül az intelligens, fenntart-
ható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához.

A konferencia különböző háttérrel rendelkező felszó-
lalóknak nyújtott alkalmat a találkozásra. A III. Cso-
port résztvevői között üdvözölhette például Nicolas 
Schmitet, a luxemburgi munkaügyi, foglalkoztatási és 
a szociális és szolidáris gazdaságért felelős minisztert 

és Philippe Ledentet, a Grande Région Gazdasági és 
Szociális Tanácsának elnökét is. Ha többet szeretne tudni 
a programról és az előadókról, kérjük, látogasson el a III. 
csoport honlapjára:    
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3-
events-and-activities

A délután folyamán a  csoport ellátogatott Esch-
sur-Alzette-Belval-ba, pontosabban az „új Belval” 
városnegyedbe. Míg valamikor Luxemburg legna-
gyobb vaskohói működtek itt, Belval mára Európa 
egyik legambiciózusabb városfejlesztési projektjévé 
vált, amely egy igen sajátos jellemzővel büszkélked-
het: az egykori ipartelep egyes részeit megőrzik az 
átalakítás során. A látogatás során a tagoknak alkal-
muk nyílt arra, hogy megtekintsék Európa egyik leg-
jobb regionális átalakítási projektjét, és tanuljanak 
az itt gyűjtött tapasztalatokból. E projekt mintegy 
7000 embernek – idősnek és fiatalnak egyaránt – 
biztosít lakhatást egy 120  futballpálya nagyságú 
területen, és közel 25 000 embernek teremt munka-, 
kutatási és tanulási lehetőséget. (cl) ●

Mondja el véleményét a 7. kutatási 
és fejlesztési keretprogramról!

2015. október 27-én az Európai Bizottság és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy brüsz-
szeli rendezvényen ismertette annak a nyilvános 
konzultációnak az eredményeit, amelyet a 2007–
2013-as időszakra szóló 7. kutatási és fejlesztési 
keretprogram utólagos értékelésének részeként tar-
tottak. Az internetes nyilvános konzultációt az Euró-
pai Bizottság tartotta 2015. február és május között, 
hogy sokféle észrevételt fi gyelembe lehessen venni 
az értékelés során, illetve hogy garantálják magának 
az értékelési folyamatnak az átláthatóságát. Össze-
sen 202 válasz érkezett: 44%-uk a felsőoktatásból 
és állami kutatási szervezetektől, 35%-uk magán-
személyektől, 14%-uk a magánszektorból, 8%-uk 

minisztériumoktól és ügynökségektől, 4%-uk pedig 
kis és közepes vállalkozásoktól. Néhány érdekszerve-
zettől külön írásos észrevételek is érkeztek. A nyilvá-
nos konzultáció rávilágított arra, hogy az emberek 
összességében elégedettek voltak a 7. keretprog-
rammal. A válaszadók szerint a keretprogram leg-
főbb eredménye, hogy támogatta a kiválóságot, 
megpróbált élénk innovációs ökoszisztémát létre-
hozni és segített az Európai Kutatási Térség létre-
jöttében. Az eredmények szerint a keretprogram 
az uniós hozzáadott érték szempontjából az alábbi 
három területen bizonyult a  legsikeresebbnek: 
összeurópai problémák kezelése, a verseny erősí-
tése a kutatásban és a kutatói mobilitás javítása. 
A konzultáció hiányosságokra is rámutatott. Ilyenek 
a magas belépési korlátok, a leszűkített pályázati fel-
hívások, a túljelentkezés és az, hogy nem fókuszáltak 
eléggé a társadalmi hatásokra és az ipar részvéte-
lére. Emellett megemlítették a nagy adminisztratív 
terheket is.

A 7. kutatási és fejlesztési keretprogram utólagos 
értékelésére az Európai Bizottság minőségi jog-
alkotási programjához kapcsolódóan került sor, 
amelynek célja, hogy nyitottabb és átláthatóbb 
legyen az uniós döntéshozatali folyamat, a jogsza-
bálytervezetek és módosítások jobb hatáselemzése 
révén jobbak legyenek az új jogszabályok, és hogy 
folyamatosan és következetesen felülvizsgálják 
a meglévő uniós jogszabályokat. Mindezek pedig azt 
az általános célt szolgálják, hogy az uniós politikák 
minél hatékonyabban és eredményesebben érjék el 
céljaikat. (sg) ●

„Lieux de passage” címmel kiállítás / 
Határőrizeti és kapcsolódó épületek 
Luxemburg határain

A december 9-i luxemburgi kulturális esttel egyide-
jűleg „Lieux de passage” (Határátkelők) címmel kiál-
lítás nyílt. A kiállítás Andrés Lejona fotóit mutatja be, 
melyeket Luxemburg és a vele szomszédos országok 
határátkelőinél készített.

A fotókiállítás, melynek különleges aktualitása van 
napjainkban, amikor a határok lezárásáról beszélünk 

HAMAROSAN AZ EGSZB-NÉL

a  bevándorlás miatt, 2015. december 9. és 2016. 
január 15. között lesz látogatható a  JDE épület 6. 
emeleti átriumában. (edn) ●

EGSZB-rendezvény 
a fogyatékossággal élők világnapján

A fogyatékossággal élő személyek világnapja 
(december  3.) alkalmából az EGSZB az ENSZ-szel 
együttműködve fi lmvetítést szervez. Az El desorden 
de los sentidos („Az érzékszervek zavarai”) című 
dokumentumfi lm a 13 éves Antonióról és a 34 éves 

Gerardóról szól, akik mindketten fogyatékkal élők, és 
családjukkal együtt biciklivel indulnak el a Santiago 
de Compostelába vezető zarándokúton. A fi lmvetítés 
után beszélgetésre kerül sor a fi lmben szereplő csa-
ládok részvételével. A rendezvény célja, hogy felhívja 
a fi gyelmet arra, milyen nehézségekkel szembesülnek 
a fogyatékossággal élők és családtagjaik mindennapi 
életük és tevékenységeik során, mennyire nem veszi 
fi gyelembe a társadalom a szükségleteiket, valamint 
milyen bátran vívják folyamatos harcukat a fogyaték-
kal élők érdekében. A vetítésre december 14-én 18 
órakor kerül sor az EGSZB főépületének (JDE) 6. eme-
leti átriumában. (cad/dm) ●

Carlos Trindade, Munkavállalók csoportja, 
a munkaerőpiac megfi gyelőközpontjának elnöke

A Munkaadók csoportjának bergamói szemináriuma

p-3-

7

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3-events-and-activities
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3-events-and-activities


2015. december / 9
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 továbbá 23 nyelven 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 lévő anyagok más kiadványban való felhasználása – az EGSZB info forrásként 
való megnevezésével – engedélyezett (egy példány elküldendő a főszerkesztőnek).

Példányszám: 6500 db.

A következő szám 2016. januárban jelenik meg.

Szerkesztő:
Alun Jones (főszerkesztő)
Daniela Marangoni (dm)

A szám elkészítésében közreműködött:
Anna Comi (ac)
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Denis Liegeois (dl)
Eleonora Di Nicolantonio (edn)
Fabrizio D’Angelo (fda)
Francisco Soriano (fs)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Michev (mm)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Koordinátor:
Agata Berdys (ab)

A szerkesztés lezárva: 

2015. november 18-án.

Cím:
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jacques Delors Building, 
99 Rue Belliard, 
B-1040 Brussels, Belgium
Tel.: (+32 2) 546 9476
Fax: (+32 2) 546 9764
e-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

RÖVID HÍREKEU–Afrika: a civil társadalom 
kész közreműködni 
a menekültválság enyhítésében

A civil társadalom mindkét kontinensen 
egyértelműen támogatja az afrikai orszá-
gokkal történő teljes körű együttműködést 
az EU-t elárasztó menekültáradat kezelé-
sében. Azonban azonnali cselekvésre van 
szükség: „Nem elegendő egy cselekvési 
terv, biztosítani kell hozzá a szükséges 
finanszírozást, továbbá javítani kell 
a koordinációt és az együttműködést.”

Az EU és Afrika társadalmi-gazdasági sze-
replői hálózatának Brüsszelben, október 
27–28-án tartott 2. ülése olyan közös 
állásfoglalás elfogadásával zárult, amely 
elsősorban a  következő három témára 
összpontosító javaslatokat vázol fel:

 ● A migránscsempészet elleni 
küzdelem, valamint a rendőr-
ségi és igazságügyi együttmű-
ködés erősítése. Fő célkitűzések: 
megfelelő finanszírozás, szorosabb 
együttműködés, biztonságos huma-
nitárius folyosók kialakítása és a civil 
szervezetek támogatása a migránsok 
segítésében.

 ● A migráció kiváltó okainak 
kezelése. A résztvevők támogatták 
az Európai Bizottság elképzelését 
a  Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 
létrehozásával kapcsolatban, amely 
a  fenntartható fejlesztési célokon, 
valamint a  végrehajtó országokkal 
kialakított tényleges partnerségen 
alapul.

 ● A legális migráció és mobilitás 
elősegítése. A  legális migrációs 
politikáknak és intézkedéseknek az 
emberi jogokra, a szolidaritásra, vala-
mint a származási és a célországok 
közötti tényleges együttműködésre 
kellene támaszkodniuk.

Honlapunkon további részleteket olvas-
hat az elfogadott nyilatkozatról, amelyet 
eljuttattak az uniós és afrikai állam- és kor-
mányfők vallettai csúcstalálkozójára (nov-
ember 11–12.): http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-
africa-ecosoc-network-02 (sma) ●

2. Friedensbrot 
konferencia – 
a menekültválság idején

Az ez évi Friedensbrot („békekenyér”) 
konferenciára a lengyelországi Poznańban 
került sor. A rendezvényt bulgáriai, horvát-
országi, cseh köztársaságbeli, észtországi, 
németországi, magyarországi, lettor-
szági, litvániai, lengyelországi, romániai, 
szlovákiai és szlovéniai civil szervezetek 
szervezték.

Az ez évi békekenyeret történelmi jelen-
tőségű helyeken termett rozsból sütötték: 
a német rozs például a berlini fal melletti 
egykori „halálzónák” területén lévő kis 
földről, a lengyel rozs pedig Suchowola 
településről érkezett, ahonnét a kommu-
nisták által 1984-ben meggyilkolt Jerzy 
Popiełuszko atya származott. A kenyeret 

ünnepélyes keretek között 
adta át Marek Sawicki lengyel 
mezőgazdasági miniszter.

Az EGSZB-t  V.  Petersen 
(Munkaadók, DE), M. Siecker 
(Munkavállalók, NL) és K. 
K a m i e n i e c k i  ( K ü l ö n f é l e 
érdekcsoportok, PL) képvi-
selte. A  három EGSZB-tag 
gyümölcsöző eszmecseréket 
folytatott különböző érde-
keltekkel .  A  konferencia 

Georges Dassis elnök 
ismertette Frans Timmermans 
európai bizottsági alelnökkel 
az EGSZB-nek az Európai 
Bizottság munkaprogramjával 
kapcsolatos ajánlásait

Október 20-án Georges Dassis EGSZB-
elnök találkozott Frans Timmermans euró-
pai bizottsági alelnökkel, hogy ismertesse 
az EGSZB-nek az Európai Bizottság 2016. évi 
munkaprogramjával kapcsolatos ajánlásait.

Az EGSZB-elnök egy sor olyan módosítást 
sürgetett, amelyekről a bizottság úgy véli, 
hogy demokratikusabbá és átláthatóbbá 
teszik majd az EU jogalkotási folyamatát. 
Georges Dassis kifejtette, hogy az európai 
szociális modellt meg kell erősíteni, azaz 
valamennyi európai polgár számára biz-
tosítani kell a szociális védelmet, és meg 
kell határozni az alapvető szociális jogok 
rendszerét. Az elnök ezenkívül olyan új 
migrációs politika kidolgozását sürgette, 
amely az emberi jogokon, a szolidaritáson 
és humanitárius meggondolásokon alapul.

A minőségi jogalkotással kapcsolatos 
csomagot illetően Georges Dassis hangsú-
lyozta, hogy a szociális partnerekkel, nem 
kormányzati szervekkel és polgárokkal 
folytatott szociális és civil párbeszéd elő-
mozdítása révén az EGSZB-t be kell vonni 
a helyi szinten végzett előzetes értékelé-
sekbe és konzultációkba. Át kell értékelni 
az EGSZB REFIT platformban betöltött 
szerepét is, hogy a civil társadalom részt 
vehessen a szakpolitikák értékelésében, és 
egyfajta „biztonsági hálóként” működhes-
sen az uniós jogalkotás hiányosságainak és 
a felmerülő akadályoknak a kezelése érde-
kében. (mm) ●

Az EGSZB a EuroPCom 2015 
konferencián

A EuroPCom – a helyi, regionális, nem-
zeti és uniós hatóságok kommunikációs 
szakembereinek egyik legnagyobb kon-
ferenciája Európában  – 2015. október 
21–22-én zajlott Brüsszelben. Mintegy 
95 felszólaló és 900 egyéb meghívott vett 
részt ezen a  Régiók Bizottsága és más 
uniós intézmények közreműködésével 
rendezett konferencián. A „Europe Direct” 
információs központok képviselőinek 
jelenléte miatt a EuroPCom idén különös 
jelentőséget kapott az EGSZB helyi szintű 
tevékenységeken alapuló („Going local”) 
megközelítése szempontjából.

A No Slogans címet viselő konferencia 
a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsola-
tos legfontosabb kérdésekkel foglalkozott. 
Az EGSZB alelnöke, Gonçalo Lobo Xavier 
a záróülés keretében szólalt fel és ismertette 
saját megközelítését a kommunikációval 
kapcsolatban, Eleonora Di Nicolantonio, 
az EGSZB „Látogatások és kiadványok” 

osztályának vezetője elnökletével pedig 
workshopra került sor az oktatási kommu-
nikációs eszközök témakörében. Az EGSZB 
emellett vendéglátóként szerepelt a kon-
ferencia egyik ebédjén, kiváló alkalmat 
nyújtva a hálózatépítésre. (ac) ●

Az EGSZB részvétele a l’Europe 
au Cœur rendezvényen

Gonçalo Lobo Xavier alelnök egyike volt 
azoknak akik november 19-én megnyitot-
ták a menekültek támogatására szervezett 
l’Europe au Cœur (Európa a  szívekben) 
című jótékonysági koncertet a  BOZAR 
művészeti központban. A  rendezvény 
közös szervezésében az Európai Bizottság, 
a BOZAR és a Goethe Institut is részt vett. 
A BOZAR nagytermét megtöltő közönség-
hez szólva Gonçalo Lobo Xavier hangsú-
lyozta az EGSZB migrációval kapcsolatos 
munkájának jelentőségét, és bejelentette, 
hogy az EGSZB következő helyi szintű 
(„going local”) fellépésére ez év végén 
és a jövő év elején kerül sor. A beszédek 
után felcsendülő koncerten görög, török, 

örmény, marokkói és szír művészek muzsi-
káltak együtt. Az összegyűlt pénzadomá-
nyokat a Vöröskereszt és a „Give Eur-Hope, 
asbl” elnevezésű, Belgiumban bejegyzett 
jótékonysági szervezet kapta. (cad) ●

Élelmiszer-adományozási 
projekt az EGSZB-nél!

Október óta az élelmiszer-hulladék 
egy részét már nem dobják ki. A maradé-
kokat – ahelyett, hogy a kukába dobnák 
őket, ahogyan az korábban túlságosan is 
gyakran megtörtént – szétosztják olyanok 
között, akik nem tudnak maguknak enniva-
lót venni: a hajléktalanoknak, az okmányok-
kal nem rendelkezőknek, a menekülteknek 
stb. Az EGSZB, az RB és étkeztetési szol-
gálataik, valamint a projekt két brüsszeli 
partnerszervezete megállapodott abban, 
hogy a maradékokat szétosztják. A kísér-
leti szakaszban a projekt a szendvicsekre 
és a csomagolt árura terjed ki. A projekt az 
EGSZB és az RB élelmiszer-pazarlás elleni 
küzdelmére vonatkozó általános politika 
részét képezi. (fda) ●

kezdeményezői – köztük az EGSZB korábbi 
tagja, Adalbert Kienle  – arra kérték az 
EGSZB-t, hogy a  jövőben is támogassa 
ezt a tartalmas kezdeményezést.

Marek Sawicki hangsúlyozta, hogy az 
állam és a  társadalom egyaránt felelős 
a menekültválság kezeléséért. Peter Bleser, 
a német szövetségi élelmiszeripari és mező-
gazdasági minisztérium parlamenti állam-
titkára hangsúlyozta, hogy békét teremteni 
csak közös összefogással lehet. Éppen ezért 
különösen fontos, hogy összetartsunk, 
segítsük a  menekültek elhelyezését, és 
kezelni tudjuk a migráció hátterében álló 
okokat. (sma) ●

Gonçalo Lobo Xavier alelnök a „l’Europe au Cœur” jótékonysági koncert megnyitásán

Kedves Olvasóink!

Közeleg az év vége, így 
szeretnénk megragadni 
a lehetőséget, hogy a karácsonyi 
időszakra minden jót, a 2016-os 
újévre pedig jó egészséget és sok 
sikert kívánjunk Önöknek!

Szeretnénk köszönetet mondani 
előfi zetőinknek, olvasóinknak 
és munkatársainknak is.

az EGSZB kommunikációs 
csapata

©
 Guschenkova/ Shutterstock.com
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