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BEVEZETŐ
Természetesen nagy örömmel tölt 

el, hogy közgyűlésünk februárban 
szinte egyhangúan fogadta el állás-
foglalását, amelyben támogatásáról 
biztosította az európai integrációt, 
a személyek, áruk és szolgáltatások 
szabad mozgását, valamint a Schen-
geni Megállapodást. A három csoport 
jól eltalálta azokat a szavakat, ame-
lyekkel a szervezett civil társadalom 
gondolatait tolmácsolhatja: a vállal-
kozások, a munkavállalók és a polgári 
szövetségek közösen fejezhették ki 

érzéseiket. Pontosan ezt a – jellegzetesen európai – feladatot bízta a Szerződés 
az EGSZB-re, ez létének értelme, és ez jelenti a legnagyobb „hozzáadott értékét”.

Vállaltuk, hogy mélyrehatóan megvizsgáljuk a helyzetet, amely előidézte ezt 
a jogainkat, gazdaságunkat és magát az európai projektet is fenyegető válsá-
got. Amit elvállaltunk, azt véghez is visszük, így ebben a hónapban összeülünk 
a legmagasabb szintű illetékesekkel, és vitát folytatunk a menekültáradatról, 
melynek tanúi vagyunk és arról, milyen méltányos, hatékony és szolidáris – azaz 
úgyszintén valóban európai jellegű – válaszlépéseket tehetünk.

Remélem, hogy alkalmunk nyílik arra, hogy közösen utasítsuk el a józan ésszel 
ellentétes elképzeléseket, a propagandát, a nem megfelelő irányítást és a fogal-
mak – jellemzően a menekült, a migráns, és bizony a terrorista fogalmának – 
összemosását. Remélem, hogy alkalmunk nyílik arra, hogy együtt kiderítsük, mit 
kell tennünk a helyes, reális és észszerű megoldás érdekében.

Ezekben a pillanatokban igen aktuális kérdés még az Egyesült Királyság és az 
Unió viszonya is. Jómagam úgy vélem, hogy az Egyesült Királyságnak megvan 
a helye a mi Uniónkban, és kár lenne, ha kilépne. Ehelyett inkább még jobban 
integrálódnia kellene mindannyiunk – és elsősorban a saját – érdekében, ám 
ennek az érdeknek közérthetőnek kell lennie, és egy békés és észszerű geopo-
litikai és gazdasági elképzelésen kell alapulnia.

Ha azonban a populisták – és az egymás túllicitálásának csapdájába esett poli-
tikusok – közönséges jelmondatai által céltalanul keltett frusztráció annyira 
felerősödik, hogy az Egyesült Királyság lakossága inkább kilépne az Unióból, 
természetesen ezt az akaratot is tiszteletben kell tartani, mégpedig maradékta-
lanul. Másfelől viszont szó sem lehet arról, hogy egy állam annak árán maradjon 
az Unió tagja, hogy valamilyen formában szabotálja az európai integrációt, 
például úgy, hogy nyíltan felrúgja az európai jog alapjait, és más tagállamok 
munkavállalóival szemben megkülönböztetést alkalmaz bizonyos szociális 
ellátásokat illetően.

Mindenesetre megállapíthatom, hogy az Egyesült Királyság civil társadalmá-
nak szervezeteit képviselő EGSZB-tagok nem búcsúzkodnak felszólalásaikban, 
sőt: többüktől bölcs és ismét csak teljes mértékben európai lelkületet tükröző 
megnyilvánulásokat hallottam. Ezúton szeretném nekik nagyrabecsülésemet, 
együttérzésemet és köszönetemet kifejezni.

Georges Dassis
az EGSZB elnöke

RENDEZVÉNYEK, IDŐPONTOK
2016. március 16–április 22., 
EGSZB, Brüsszel: 
„Fenntarthatóság” kiállítás

2016. április 20., 
EGSZB, Brüsszel: 
Az európai polgári kezdeményezés 
napja

2015. április 27–28., 
EGSZB, Brüsszel: 
Az EGSZB plenáris ülése

Állásfoglalásának elfogadásával az EGSZB a februári plenáris 
ülésen megkezdi a Schengen támogatására irányuló kampányát

Februári plenáris ülésén az EGSZB „Támo-
gatjuk a  szabad mozgást  – támogatjuk 
Schengent” címmel állásfoglalást fogadott 
el a Schengeni Megállapodás támogatására. 
Az állásfoglalásban az európai civil társada-
lom képviselői aggodalommal állapították 
meg, hogy milyen nagy nyomás nehezedik 
a  Schengeni Megállapodásra, amelyet az 
európai határok kezelésével kapcsolatos 
összes probléma miatt bűnbaknak kiáltottak 
ki. Az állásfoglalásban az európai civil társa-
dalom határozottan felszólítja az európai kor-
mányokat, hogy ne engedjenek a populista 
nyomásnak és félelmeknek, hanem védjék 
meg azokat a jogokat, amelyekért az elmúlt 
30 évben az európaiak küzdöttek.

Az EGSZB állásfoglalásának támogatására 
szervezett kampány elindításakor Georges 
Dassis, az EGSZB elnöke kijelentette: „Az aka-
dályok felszámolása erősíti a szolidaritást, visz-
szaállításuk viszont gyengíti. Míg a határokon 
való átkelés szabadsága és a szabad mozgás 
a népek közötti »mind szorosabb egység« 

kifejeződése, ennek a szabadság-
nak bármilyen akadályozása meg-
osztottságra utal.”

Jacek Krawczyk, az EGSZB 
Munkaadók csoportjának elnöke 
rámutatott: „Schengen sokkal 
többet jelent annál, mint hogy 
európai polgárok milliói számára 
megkönnyíti az utazást, vagy 
hogy összehasonlíthatatlanabbul 

számos munkavállaló bizalmát és támoga-
tását, és végső soron gyengébb Európához 
vezetne.”

Luca Jahier, az EGSZB különféle érdek-
csoportokat képviselő csoportjának elnöke 
a következőket nyilatkozta: „Túl nagy árat 
kellene fi zetni szimbolikus, politikai és gaz-
dasági értelemben azért, ha visszatérnénk az 
európai belső határokhoz: a következmény 
az Európai Unió gyors szétesése lehetne. 
Több Európára van szükségünk a  külső 
határok ellenőrzésével, a belső biztonság-
gal és a menekültválsággal kapcsolatban, 
és a mozgásszabadság felszámolását semmi 
nem indokolja. A határellenőrzések visszaál-
lítása egyet jelentene az európai szolidaritás, 
a kohézió, a tárgyalások, a kompromisszu-
mok és a megértés csődjével. Ezért tehát: El 
a kezekkel Schengentől!”

A munkavállalóknak, a vállalkozásoknak és 
általánosságban a  civil társadalomnak is 
súlyos árat kellene fizetnie: 7 millió uniós 
polgár, aki egy másik uniós tagállamban él, 
elveszítené a szabad mozgás legkézzelfog-
hatóbb tényezőinek egy részét, a kamionok 
csúcsidőben órákig vesztegelnének a határon, 
az újraegyesített határ menti közösségek 
ismét két részre válnának, és az elkövetke-
zendő 10 évben az előrejelzések szerint 110 
milliárd euróval visszaesne a GDP. Az európai 
integráció mellékvágányra futna, ha a Schen-
genben megtestesülő szolidaritás ekkora csa-
pást szenvedne el. (cad) ●

Az EGSZB támogatja a valódi tőkepiaci uniót, de kérdésesnek 
tartja, hogy hasznos-e a kkv-k szempontjából

A beruházás és a tőke szabad áramlása 
elengedhetetlen Európa növekedéséhez. 
Az uniós tőkepiacok azonban ma is alul-
fejlettek és fragmentáltak. Ezért az Európai 
Bizottság 2015-ben egy valódi egységes 
európai tőkepiac megteremtése céljával 
cselekvési tervet fogadott el a  tőkepiaci 
unió kiépítéséről. Az EGSZB arra kéri az EU-t, 
hogy hatékonyabban mozgósítsa a tőkét, 
olyan vállalatok, infrastruktúrák és fenn-
tartható projektek felé terelve azt, melyek 
munkahelyeket és növekedést teremtenek.

Plenáris ülésén az EGSZB véleményt 
fogadott el az Európai Bizottság cse-
lekvési tervéről. Ebben egyetért a  terv 
céljaival, és egyetlen, a  szabályok maxi-
mális összehangolásán alapuló tőkepiac 
keretében szorgalmazza a  finanszírozási 
források kiterjesztését és diverzifikálását. 

Elengedhetetlen, hogy a tagállamok egy-
séges módon vezessék be, alkalmazzák és 
felügyeljék a  cselekvési tervben javasolt 
intézkedéseket.

Az EGSZB véleménye ezenkívül konkrét 
kiigazításokat is javasolt a kis- és középvál-
lalkozásokra (kkv-k) való tekintettel, mivel 
komoly kételyei vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a tőkepiaci unió hasznos és eredményes 
lesz-e a kkv-k számára.

„Az európai gazdaság hajtóerejét adó kkv-k 
finanszírozását a  jövőbeli tőkepiaci unió 
középpontjába kellene állítani. Jelenleg 
nincs elegendő információ, amit orvosolni 
kell, a  hitelezésre vonatkozó jogi keretet 
pedig kedvezőbbé kell tenni a  kkv-k szá-
mára” – mondta Daniel Mareels, az EGSZB 
témafelelőse.

Ezzel a véleményével az EGSZB megerősíti 
támogatását a  banki finanszírozás iránt, 
melyet a  gazdaságfinanszírozás kulcsele-
mének tart, továbbá új piacok, például 
a nemteljesítő (nem törlesztett vagy bedő-
léshez közeli) hitelek piacának feltárását 
szorgalmazza. (cad) ●

egyszerűbbé tette a kereskedelmet euró-
pai vállalkozások ezrei számára. Schengen 
a nagy európai uniós projekt egyik legfon-
tosabb és legambiciózusabb eredménye. 
Olyan jelkép és vívmány, amelyet nem sza-
bad veszni hagyni. Az európai munkaadók 
támogatják Schengent, és nyomatékosan 
kérik a  politikai döntéshozókat, hogy ne 
forduljanak vissza a megkezdett úton. Schen-
gen nélkül nem maradna fenn az az Európa, 
melyet ismerünk!”

Gabriele Bischoff , az EGSZB munkavállalói 
csoportjának elnöke kijelentette: „Az uniós 
polgárok azon jogát, hogy egy másik tagál-
lamban keressenek állást, ott dolgozzanak, 
és ott telepedjenek le, belefoglalták az EU 
Alapjogi Chartájába. A  polgárok számára 
Schengen kézzelfogható dolog, kulcs, amely 
kinyitja az ajtót, lehetővé téve számukra, 
hogy élhessenek ezekkel a  jogaikkal, és 
mindennapi életükben megtapasztalhassák 
»Európa« előnyeit. Schengen gyengítése 
vagy felszámolása tovább csökkentené 
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Európának fel kell számolnia a szegénységet – 
a gyerekek a legveszélyeztetettebbek

Februári plenáris ülésén az EGSZB véleményt fogadott 
el, melyben sürgette az EU Tanácsát, hogy tartsa fenn azt 
a kötelezettségvállalását, hogy 2020-ig legalább 20 millió 
embert kivezet a szegénységből. A szegénység elleni küz-
delemről szóló vélemény (előadó: Seamus Boland, 
társelőadó: Marjolijn Bulk) a Tanács holland elnöksé-
gének felkérésére született. Az uniós célkitűzés eléréséhez 
arra van szükség, hogy a tagállamok elindítsák a szegénység, 
a társadalmi kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés 
leküzdését célzó saját nemzeti stratégiáikat, amelyeket egy 
közös európai keret támogat. E stratégiák középpontjában 
a megfelelő jövedelemtámogatásnak, az inkluzív munka-
erőpiacoknak, a színvonalas munkahelyeknek, valamint az 
elérhető áron kínált, jó minőségű szolgáltatásokhoz való, 
mindenki, így a migránsok és a menedékjogot kapott szemé-
lyek számára is egyenlő hozzáférésnek kell állnia.

Az egyik azonnali fi gyelmet igénylő terület a gyermek-
szegénység. A gyermekek (18 év alatti fi atalok) képezik – 
27,1%-os rátával – az egyik olyan csoportot, amelyik az 
összlakosságnál nagyobb mértékben ki van téve a sze-
génység és a társadalmi kirekesztés kockázatának. A gyer-
mekek mellett a szegénység kockázata – a korábban sosem 
látott mértékű ifj úsági munkanélküliség miatt – a fi atalok 
körében is igen nagy (az Eurostat 2015. októberi adatai 
alapján).

Az EGSZB úgy véli, hogy sürgősen intézkedéseket kell tenni 
az európai szegénység leküzdésére – ilyen lehet például 
egy megfelelő minimumjövedelem bevezetése, valamint 
univerzális, átfogó és megfelelő szociális védelmi rendsze-
rek létrehozása. Az EGSZB üdvözli a holland elnökségnek 
azt a szándékát, hogy szakértői értékelések révén kívánja 
megvizsgálni a szegénység leküzdésére nemzeti szinten 
alkalmazott, alulról építkező, helyi eredetű megközelíté-
seket, de ismét kifejtette, hogy a szegénység elleni küzde-
lemben a jóléti államé az elsődleges szerep, nem szabad 
kizárólag a közösségi kezdeményezésekre hagyatkozni.

2015 decemberében az EGSZB átadta a 2015. évi 
európai civil társadalmi díjat öt helyi szintről indult 
szerveződésnek, melyek a szegénység felszámolásán mun-
kálkodnak Németországban, Írországban, Franciaország-
ban, Lengyelországban, illetve Finnországban. (sg) ●

Több kutatást és innovációt 
az energiaágazatba és Európa-szerte 
nyilvános párbeszédet az energiáról!

Az európai energiarendszer átalakításának felgyorsí-
tásához szükség van az európai stratégiai energiatech-
nológiai tervre – hangsúlyozza az EGSZB a SET-tervről 
kidolgozott véleményében, melyet a februári plenáris 
ülésen fogadtak el. Az EGSZB úgy véli, hogy az új ener-
giapolitikának a kutatás és az innováció szempontjából 
kulcsfontosságú fejlődő ágazatokon, továbbá az olyan új 
elképzelések és koncepciók ösztönzésén kellene alapul-
nia, mint a megújulóáram-termelési és egyéb alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású technológiák. Az EU-nak újításo-
kat kell bevezetnie az energiatermelés és -szállítás, illetve 
az energia fogyasztókhoz való eljuttatása területén.

A SET-tervnek tükröznie kell a valós európai helyzetet – 
ha az új energiatechnológiák következtében emelked-
nek a fogyasztói energiaárak, az EGSZB szerint elvárható, 
hogy a terven módosítsanak. A fogyasztókat be kell vonni 
a folyamatba, ezenkívül szociálpolitikai intézkedések, 
oktatás és képzés segítségével küzdeni kell az energia-
szegénység ellen. Az európai nagyközönséggel és a civil 
társadalommal párbeszédet kell folytatni az energiaügyi 
kérdésekről, hogy magukénak érezzék az energetikai 
átállás ügyét, és tisztában legyenek a különféle techno-
lógiák költségeivel. Az EGSZB – esetleg egy európai civil 
társadalmi fórum révén – katalizátorszerepet tölthet be 
ebben a párbeszédben.

Az EGSZB szerint az energiaellátás kérdésével euró-
pai szinten kellene foglalkozni, és valódi szolidaritást 
kellene teremteni ezen a téren. Nem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy az európai energiaellátás 

biztonsága szempontjából a földgáznak milyen nagy 
szerepe van az energiaszerkezetben. Az energiatáro-
lás területén ösztönözni kell a beruházást és a kuta-
tás-fejlesztést, hogy a tagállamok közös készletekkel 
rendelkezzenek.

Az energiaunió az energia biztonságosabbá, fenntart-
hatóbbá és a végfogyasztó számára megfi zethetőbbé 
tételét jelenti. Lehetővé teszi az energia szabad áram-
lását a határokon keresztül és a biztonságos energiael-
látást minden uniós országban, minden európai polgár 
számára. A  SET-tervnek e  tekintetben kulcsszerepe 
van. (sg) ●

Az EGSZB kiemelt témája: Vezessük vissza az embereket a munkaerőpiacra!
Az EGSZB gyors fellépést és kreativitást kér a foglalkoztatási válság megoldásához

Az Európa számos részén tapasztalható aggasztó 
munkaerőpiaci helyzetre és az akadozó beruházásokra tekin-
tettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság február 17-i 
plenáris ülésén véleményt fogadott el a 2016. évi éves 
növekedési jelentésről. Az EGSZB különös aggodalmá-
nak ad hangot a munkanélküliség magas szintjét illetően: 
22,5 millióan vannak munka nélkül, és 122 millió embert 
fenyeget a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszé-
lye. Ez a helyzet elfogadhatatlan, és végső fi gyelmeztetést 
jelent az Európai Bizottság és az európai vezetők számára.

Az EGSZB véleménye üdvözli azt a döntést, hogy megerő-
sítik az Európa 2020 célkitűzéseit az európai szemeszter 
folyamatán belül. A tényleges és fenntartható fellendülés-
hez a belső kereslet növekedésére is szükség van, a hosszú 
távú közberuházások pedig ösztönöznék ezt a keresletet. 
A kormányok számára ezért mozgásteret kell biztosítani 
ahhoz, hogy megvalósítsák a szükséges infrastrukturális 
beruházásokat és olcsó fi nanszírozáshoz jussanak.

Ajánlásaiban az EGSZB a következőket kéri:
 ● több erőfeszítés az európai belső piac kiteljesítése és 

az európai gazdaság modernizálása érdekében,
 ● az energetikai átállásról szóló Párizsi Egyezmény 

a gazdasági fejlődés forrása legyen,
 ● több összehangolt erőfeszítés az agresszív adóterve-

zés, az adóelkerülés és az adócsalás elleni küzdelem 
érdekében, amely a becslések szerint évi egymilliárd 
eurót hozhat az államkincstáraknak.

Azonnali intézkedésekre van szükség a tartós munkanélkü-
liség és a fi atalok munkanélkülisége kezeléséhez. Különös 
fi gyelmet kell fordítani a sok nem foglalkoztatott, okta-
tásban és képzésben sem részesülő fi atalra. „Az emberi 
erőforrásba történő beruházás, főként a fi atalokra össz-
pontosított általános és szakképzésen keresztül, nem 
késlekedhet tovább” – figyelmeztetett Juan Mendoza 
Castro, az EGSZB éves növekedési jelentésről szóló véle-
ményének előadója. (sma) ●

A munkaerőpiac megfi gyelőközpontja: a menekültek 
lehetőséget jelentenek az európai munkaerőpiac számára

Az EGSZB-nél február 22-én rendezett nyilvános vita 
során határozottan kifejezésre került az a vélemény, 
miszerint kívánatos előmozdítani a menekülteknek az 
európai társadalmakba való jobb beilleszkedését, elsősor-
ban a foglalkoztatáson keresztül. A munkaerőpiac megfi -
gyelőközpontja (EGSZB) „A menekültek munkaerőpiaci 
integrációja: válságból lehetőség” címet választotta 
a rendezvénynek, amelyen számos fontos szakpolitikai 
ajánlás megfogalmazására került sor.

„A tapasztalatok azt mutatják, hogy a menekültek 
integrációja előnyös a társadalom számára, és a civil 
társadalom egyértelműen kulcsszerepet játszik ennek 
elősegítésében” – mondta Krzysztof Pater (Különféle 
érdekcsoportok, PL), a  munkaerőpiac megfigyelő-
központjának alelnöke. A tagállamoknak a menekül-
tek tömeges beáramlásával kellene szembenézniük, 
és többnyire nincsenek erre felkészülve. Fóti Klára, 
a Eurofound képviselője szerint az integrációval kap-
csolatos szabályozás és támogatás országonként eltér. 
Geertrui Lanneau, a Nemzetközi Migrációs Szervezet 
(IOM) küldötte hangsúlyozta az oktatásba és képzésbe 
való beruházás fontosságát, mivel a migráns népes-
ség jelentős része még igen fi atal, és igényli készségei 
fejlesztését.

Christa Schweng EGSZB-tag (Munkaadók csoportja, 
AT) kifejtette, hogy „egy valóban európai migrációs 
rendszerre” van szükség, és „kifejezetten a női mene-
külteket célzó integrációs politikákat kell kidolgozni 
a családi jövedelem növekedésének elősegítése és 
a gettókba való tömörülés megelőzése érdekében”. 
Aláhúzta, hogy nagyobb fi gyelmet kell fordítani a vál-
lalkozásra és az önfoglalkoztatásra, mivel ezek a mozga-
tórugói a menekültek munkaerőpiaci integrációjának.

A menekültek alkalmazottként vagy vállalkozóként való 
foglalkoztatását előmozdító tényezők kapcsán a meg-
figyelőközpont szemináriuma követendő példákat 
mutatott be Ausztriából (Osztrák Szövetségi Gazdasági 
Kamara), Belgiumból („Duo for a job” projekt) és Svéd-
országból (gyorsított integrációs projekt). (cad) ●

Georges Dassis hivatalos látogatása 
Görögországban, Hollandiában 
és Spanyolországban

Februárban az EGSZB elnöke, Georges Dassis három 
hivatalos látogatáson is részt vett, jelesül Görögország-
ban, Hollandiában és Spanyolországban. Február 9-én, 
kedden Prokopis Pavlopoulos-szal, a Görög Köztársaság 
elnökével találkozott, aki az EGSZB különleges és törté-
nelmi szerepét méltatta, miközben megjegyezte, hogy 
bizottságunk „az Európai Unió szociális dimenziójára 
való emlékeztetőként jött létre, és az egész európai 
integráció egyik tartóoszlopa”. Prokopis Pavlopoulos 
ezt követően megelégedettséggel nyugtázta, hogy 
ismét görög elnök áll az EGSZB élén. Georges Dassis 
megköszönte a görög elnök szavait, majd kiemelte, 
hogy az EGSZB mindig nagy szavazattöbbséggel 
fogadja el véleményeit; hangsúlyozta továbbá, hogy 
a  megszorítási politika nem megoldás a  gazdasági 
válságra. Ezzel kapcsolatban külön említést tett a vál-
ságra válaszul hozott EGSZB-kezdeményezésekről, köz-
tük a pénzügyi tranzakciós adóról és a problémákkal 
küzdő országok – köztük Görögország – közös adós-
ságvállalásáról szóló EGSZB-véleményekről. Ismertette 
továbbá az EGSZB menekültügyi és migrációs válsággal 
kapcsolatos álláspontját, áttekintést nyújtva az EGSZB 
összes intézkedéséről, köztük a 12 különböző országba 
szervezett helyszíni kiküldetésekről.

Georges Dassis február 10-én, szerdán a holland elnök-
ség alkalmából Hágába látogatott. Az EGSZB elnöke 
elsők között Jetta Klijnsmával, a Szociális és Foglalkoz-
tatási Minisztérium államtitkárával találkozott, aki részt 
vett az EGSZB februári plenáris ülésén. Ennek során az 
elnöknek lehetősége nyílt az EGSZB holland elnökség 

alatti prioritásainak bemutatására, hangsúlyozva annak 
fontosságát, hogy az európai szegénység elleni küz-
delem jegyében az EU-nak döntenie kell az európai 
minimálbér bevezetéséről. A későbbiekben Brigitte 
van der Burggal, a  Holland Parlament Foglalkozta-
tási és Szociális Bizottságának elnökével és Mariëtte 
Hamerrel, a  Holland Szociális és Gazdasági Tanács 
(Sociaal-Economische Raad/SER) elnökével találkozott. 
Ezen találkozók alkalmával Georges Dassis-nak lehető-
sége nyílt arra, hogy megvitassa azokat a javaslatokat, 
amelyeket az EU a munkanélküliség csökkentése és 
a munkaerőpiacra való belépés megkönnyítése érdeké-
ben elfogadhatna. Az EGSZB kampányára utalva hang-
súlyozta továbbá, hogy fontos támogatni az emberek 
szabad mozgását és a schengeni térséget.

Végezetül február végén az EGSZB elnöke Spanyol-
országba látogatott, ahol a CCOO és az UGT szakszer-
vezetek, a Fogyasztók és Felhasználók Tanácsa és az 
Üzleti Szervezetek Szövetsége képviselőivel találkozott. 
A megbeszélések gyümölcsözőek voltak, különösen 
azok, amelyek a szociális Európa témakörével foglal-
koztak. Február 24-i, a Spanyol Gazdasági és Szociális 
Tanács előtt elmondott beszédében pedig a migráció 
kérdésére hívta fel a fi gyelmet az EGSZB elnöke. Az 
Extremadurába tett másnapi látogatása alkalmával 
részt vett az Extremadurai Egyetem által szervezett 
vitán, melynek témája „Európa jövője és a szociális 
párbeszéd” volt, és találkozott Extremadura gazdasági 
és szociális tanácsának elnökével, Maria Mercedes 
Vaquerával is. (pa) ●
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Az EU és Ukrajna civil társadalma a korrupcióval 
és energiapolitikai kérdésekkel foglalkozott

Az EU–Ukrajna civil társadalmi platform második 
ülésén a résztvevők a korrupció elleni küzdelem és az 
energiapolitika terén már nagyon sürgető reformok-
kal foglalkoztak, emellett megvitatták az EU–Ukrajna 
társulási megállapodás végrehajtásának, valamint 
a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség meg-
valósításának állását. George Dassis, az EGSZB elnöke 
hangsúlyozta, hogy az EU elkötelezetten törekszik arra, 
hogy jó partnerséget alakítson ki az európai szomszéd-
ságpolitikában részt vevő valamennyi országgal. „A 
platform többletértéket ad a társulási folyamathoz, 
és teret ad a civil társadalom részéről érkező hasznos 
észrevételeknek. Ez a folyamat ugyanis nem korláto-
zódhat a kormányok közötti technikai jellegű párbe-
szédre” – fűzte hozzá.

„A civil társadalmaink közötti intézményesített együtt-
működés új szakaszához érkezett” – hangsúlyozta 

az Oroszország és Ukrajna közötti konfl iktusból: egyes 
problémák – mint például a megbízható jogalkotás hiá-
nya, a korrupció elleni küzdelem nehézségei, a közszol-
gálat reformja vagy a privatizáció kérdései – egyszerűen 
belföldi eredetűek.

A civil társadalmi platform tagjai egyetértettek abban, 
hogy az egyik fő prioritás annak a problémának a meg-
oldása, hogy a reformok végrehajtásához Ukrajnában 
egyelőre hiányzik a politikai szándék, a másik pedig 
az, hogy fel kell lépni a minszki megállapodások teljes 
végrehajtása érdekében. A résztvevők közös nyilat-
kozatot fogadtak el, melyben teljes mértékben füg-
getlen bíróságokat, a pártfi nanszírozásra és a reklámra 
vonatkozó törvényeket, sajtószabadságot és hatékony 
versenytörvényt követelnek, illetve annak megvizsgálá-
sát kérik, hogy fel lehetne-e venni Ukrajnát az európai 
energiaunióba. (mm) ●

Az európai polgári 
kezdeményezés: nagyobb 
hatás, egyszerűbb szabályok

Az EGSZB nyilvános meghallgatása a polgári 
kezdeményezés felülvizsgálatáról

Az EU-t régóta bírálják a demokratikus defi cit miatt. Az európai 
polgári kezdeményezéssel az volt a célja, hogy lehetővé tegye, 
hogy a polgárok aktívan részt vehessenek az uniós jogalkotási 
folyamatban.

Ma már több mint hatmillió európai van, aki aláírt egy polgári 
kezdeményezést; az 56 kezdeményezésből azonban az Európai 
Bizottság csak 36-ot regisztrált, és mindössze három esetében 
tudták összegyűjteni a szükséges egymillió aláírást. Ráadásul még 
ennek a háromnak sem lett semmiféle hatása, mivel egy polgári 
kezdeményezés alapján az Európai Bizottság nem köteles uniós 
jogszabályt alkotni.

Az EGSZB jelenleg véleményt dolgoz ki a polgári kezdemé-
nyezésről azzal a céllal, hogy az felhasználóbarátabbá és 
hasznosabbá váljon, és nagyobb hatást tudjon elérni. A kez-
deményezésről február 23-án Brüsszelben tartott meghall-
gatáson Antonio Longo, a vélemény előadója kérte, hogy az 
eszközt tegyék felhasználóbarátabbá, hogy minden európai 
részt tudjon venni benne. „Amikor az emberek egyre kevésbé 
bíznak az EU-ban, az európai polgári kezdeményezést 
a valódi polgári hatásgyakorlás központi eszközévé kell 
tenni” – hangsúlyozta.

A polgári kezdeményezést leginkább a következők miatt bírálják:
 ● túl rövid az idő a szükséges aláírások összegyűjtésére,
 ● a szervezőknek a felelősség kapcsán óriási kockázatot kell 

vállalniuk: annak, hogy a szervezők a polgári kezdeményezés 
„szervezése során bármilyen okozott kárért” felelősséggel 
tartoznak, visszatartó ereje van,

 ● egy polgári kezdeményezés támogatásához tetemes meny-
nyiségű információ szükséges,

 ● a polgári bizottságok nem rendelkeznek jogállással,
 ● a kezdeményezések érvényességére vonatkozó kritériumo-

kat túl szigorúan alkalmazzák, valamint
 ● az egyes tagállamokban eltérő adatszolgáltatási kötelezett-

ségek érvényesek.

Az EGSZB az európai polgári kezdeményezésnek szen-
telt napját az idén április 20-án tartja meg Brüsszelben 
(ld. az ezzel foglalkozó weboldalt: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.civil-society). (sma) ●

Az ipari szerkezetváltással foglalkozó új küldöttek az EGSZB-nél

Az EGSZB-n belül működő Ipari Szerkezetváltás 
Konzultatív Bizottsága (CCMI) február 25-én tartotta az 
EGSZB új mandátumidőszaka alatti első ülését. Az ülésen 
51 új és visszatérő küldött vett részt. A CCMI-küldöttek 
azokat a különböző gazdasági és szociális ágazatokat, 
illetve civil szervezeteket képviselik, amelyek közremű-
ködnek vagy érintettek az ipari szerkezetváltásban. Ők 
alkotják a CCMI tagságának felét, és ugyanennyi, a CCMI-
ben részt vevő EGSZB-taggal közösen végzik munkáju-
kat. Megbízatásuk 2020. december 31-ig szól.

Jacques Glorieux-t, a Különféle érdekcsoportok kategó-
riáját képviselő küldöttet választották a CCMI társelnökévé, 
ő fogja irányítani a bizottságot annak elnökével, az EGSZB-
tag Lucie Studničnával (Munkavállalók csoportja, CZ) 
közösen az elkövetkező 2 és fél évben. A CCMI új elnöksé-
gét Gundars Strautmanis (Munkaadók csoportja, LV) és 
Carlos Trias Pintó (Különféle érdekcsoportok, ES) EGSZB-
tagok, valamint Patrizio Pesci (Munkaadók kategóriája, 
IT) és Enrico Gibellieri (Munkavállalók kategóriája, IT) 
CCMI-küldöttek alkotják. Az avatási ünnepségen Günther 
Oettinger, az Európai Bizottság digitális gazdaságért és 
társadalomért felelős tagja is részt vett.

A CCMI az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) 
örököse. Akkor jött létre, amikor az ESZAK-Szerződés 
2002-ben lejárt, hogy megőrizze az ESZAK fennállásá-
nak 50 éve alatt összegyűjtött értékes szakértelmet, 
és hogy egyfelől továbbvigye az eredeti szén- és acél-
ipari területeken folytatott strukturált párbeszédeket, 
másfelől pedig hogy fokozatosan kibővítse az ESZAK 
eredeti hatásköreit minden olyan szempontra, amely 
az ipari szerkezetváltáshoz és annak a  foglalkozta-
tásra, a  szociális és strukturális politikai intézkedé-
sekre, a támogatás- és versenypolitikára, a kutatásra 
és a technológiai fejlesztésre, a fenntartható fejlődésre, 
a kereskedelempolitikákra és más területekre gyakorolt 
hatásaihoz kapcsolódik.

A CCMI-küldötteket az EGSZB nevezi ki a civil társa-
dalmat európai szinten képviselő szervezetek mun-
katársai közül. A  küldöttek az EGSZB felépítésének 
mintájára három különböző kategóriára oszlanak 
(Munkaadók, Munkavállalók, Különféle érdekcsopor-
tok). Az EGSZB szekcióihoz hasonlóan a CCMI is véle-
ményeket és tájékoztató jelentéseket dolgoz ki az EU 
döntéshozatali testületeinek felkérésére vagy akár saját 

kezdeményezésre, és megbízást kaphat arra is, hogy 
más szekciók véleményeihez kapcsolódóan vizsgálja 
meg bizonyos kérdések kihatásait az ipari szerkezet-
váltás szempontjából, és észrevételeket fűzzön a véle-
ményhez (véleménykiegészítés).

A CCMI az elmúlt években számos mérföldkőnek szá-
mító véleményt és tanulmányt bocsátott ki. A terve-
zett elavulásról szóló úttörő munka egy folyamatban 
lévő, szélesebb körű projekt részét képezi, amelyről 
márciusban alapvető jelentőségű tanulmány lát majd 
napvilágot. A  CCMI 2015-ben a korrupció elleni 
Unió-beli küzdelem összetett kérdését járta körül, 
ezenkívül megvizsgálta az EU azbesztmentesítésé-
nek kihívásait annak kiterjedt gazdasági és közegész-
ségügyi következményeivel együtt. 2014-ben az 
üzleti szolgáltatások iparra gyakorolt hatását 
vette szemügyre, valamint a negyedik ipari forrada-
lom és az internet előrevetített társadalmi-gazdasági 
következményeit. Az „ipar 4.0”-val kapcsolatos munkát 
tovább folytatja majd, hogy Európa iparát az internet 
kínálta stratégiai lehetőségek teljes kihasználására 
ösztönözze. (dm) ●

A 2016. évi „Your Europe, Your Say!”: a diákok felkészülnek 
a migrációról tartandó összeurópai ifjúsági vitára

Az elmúlt másfél hónap során az EGSZB számos 
tagja iskolákat keresett fel szerte az EU-ban és az EU-n 
kívül, hogy felkészítse a diákokat a „Your Europe, Your 

Say” rendezvényre, az összeurópai ifj úsági vitára, melyre 
2016. március 17–19-én, Brüsszelben kerül sor. Az EGSZB 
idén már a  hetedik egymást követő évben szervezi 

meg ezt a programot, amellyel azt kívánja elérni, hogy 
az uniós politika formálásakor a fi atalok véleményét, 
tapasztalatait és elképzeléseit is fi gyelembe vegyék.

Iskolai látogatásaik során a tagok tájékoztatást nyújtot-
tak a diákoknak és egy-egy tanárnak, hogy elősegítsék 
a felkészülést a rendezvényre, amely idén az Európába 
irányuló migráció kérdését fogja körüljárni. Bemutat-
ták, mivel foglalkozik az EGSZB, milyen szerepet tölt be 
a civil társadalom európai szószólójaként, és útmutatást 
adtak a vitához. Az Európa minden részéből érkező diá-
koknak az a feladatuk, hogy javaslatot tegyenek olyan, 
iskolákban, klubokban stb. bevezetendő konkrét intéz-
kedésekre, amelyek segítik a fi atal migránsok eredmé-
nyes beilleszkedését az európai társadalmakba.

A rendezvényre a  28 uniós tagállamból és  – most 
első alkalommal – az 5 tagjelölt országból (Albánia, 
Törökország, Montenegró, Szerbia és Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság) összesen 400-nál is több iskola 
jelentkezett, és közülük harminchármat választottunk 
ki a részvételre.

A kiválasztott iskolák diákjai már kapcsolatba léphet-
nek egymással a Facebook-on vagy a Twitter-en, 
hogy megoszthassák elképzeléseiket és információi-
kat. (dm) ●

Ismeri-e az EGSZB 
aktuális tevékenységeit?

Az évi kilenc plenáris ülés, továbbá a meghallgatá-
sok, konferenciák, civil társadalmi konzultációk és egyéb 
rendezvények alapján elmondható, hogy az EGSZB-nél 
tényleg mindig történik valami.

Legyen naprakész az eseményeket illetően, és – ami még 
fontosabb – ne szalassza el az érdeklődési körébe tartozó 
rendezvényeket és vitákat! Csaknem valós időben követ-
het minket a közösségi médiabeli csatornáinkon. Tekintse 
meg ezek térképét, hogy teljes áttekintést nyerjen, és 
kiválaszthassa az Önnek legmegfelelőbb információs 
forrásokat.

Így nemcsak a születő véleményekről és érdekes viták-
ról kap majd közvetlenül aktuális tájékoztatást, hanem 
arról is, hogy mikor kísérheti figyelemmel élő webes 
közvetítéseinket.

Szeretne többet megtudni tagjaink tevékenységéről? 
Követheti őket az alábbi címen: https://twitter.com/
EU_EESC/lists/ourmembers/members

Közösségi médiabeli csatornáink térképét itt találja: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.take-part-
social-media (sb) ●

a platform ukrán társelnöke, Oleksandr Sushko. Fernando 
Andresen Guimaraes, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 
igazgatója megismételte, hogy az EKSZ támogatja a plat-
formnak – mint a társulási megállapodás végrehajtása 
egyik fő elemének  – a  munkáját. Peter Wagner, az 
„Ukrajnát támogató csoport” vezetője emlékeztette az 
ülés résztvevőit arra, hogy nem minden nehézség ered 

Az EU–Ukrajna civil társadalmi platform második ülése

Roman Haken, Ronny Lannoo és Ionuţ Sibian EGSZB-tagok iskolai látogatáson Belgiumban (balra), Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaságban (fent jobbra) és Albániában (lent jobbra)

en
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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 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

A következő szám 2016 áprilisában jelenik meg.

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

A szám elkészítésében 

közreműködött:
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Pavlos Avramopoulos (pa)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)
Sophie Birmann(sb)

Koordinátor:
Agata Berdys (ab)

A szerkesztés lezárva: 

2016. március 1-jén.

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/

HAMAROSAN AZ EGSZB-NÉL

Az uniós légiközlekedési stratégia sikerre vitele – 
hogyan lehet megnyerni az érdekelteket?
Munkaadók csoportja

Az európai légi közlekedés szempontjá-
ból mozgalmas időket élünk. Gyorsan vál-
tozik a piac, az üzleti modellek dinamikus 
átalakuláson mennek át, a fogyasztók pedig 
egyre inkább más szemmel tekintenek a légi 
közlekedésre. Ennek következtében nem 
létezik átfogó megközelítés az európai légi 
közlekedésben. Sürgősen szükség van tehát 
egy következetes stratégiára.

A civil társadalom képviselői aktív szerepet 
vállalnak abban a vitában, amely az európai 
légi közlekedés jövőjéről szól. 2015 szep-
temberében az EGSZB véleményt fogadott 
el „Az integrált uniós légiközlekedési poli-
tika” címmel. Ebben számos olyan javaslat 
is szerepelt, amelyet beépítésre ajánlottunk 
a légi közlekedésről szóló stratégiába, ame-
lyen akkor dolgozott az Európai Bizottság. 
Az „Európai légiközlekedési stratégia” című 
bizottsági közleményt decemberben tették 
közzé, az EGSZB pedig jelenleg dolgozza ki 
véleményét róla.

Az ezzel kapcsolatos munka részeként április 
21-én közmeghallgatást tartunk az EGSZB-nél 
az uniós légiközlekedési stratégiáról. Ezen 

Szabad mozgás és Schengen: 
a munkavállalói jogok védelme
Munkavállalók csoportja

2016. február 1-jén a Munkavállalók cso-
portja rendkívüli ülést tartott Brüsszelben 
Szabad mozgás és Schengen: a munka-
vállalói jogok védelme címmel. Gabriele 
Bischoff, a „Munkavállalók” csoport elnöke 
a kihívások felsorolásával nyitotta meg az 
ülést: a kollektív tárgyalás és a mozgássza-
badság ellen intézett támadások, folya-
matos megszorító intézkedések, a  Brexit 
veszélye, az EU vezetőinek tehetetlensége 
a menekültválság kapcsán stb. Figyelmez-
tetett arra, hogy David Cameron javaslatai 
veszélybe sodorják a munkavállalói jogokat, 
és kérte a szakszervezeteket és a civil társa-
dalmat arra, hogy lépjenek fel közösen az 
eddig kivívott jogok fenntartása, a határok 
nélküli schengeni térségen belüli moz-
gás szabadsága és a  GMU megerősítése 
érdekében.

A csoport által megvitatott többi kihívás 
között szerepelt az Európai Bizottság REFIT 
programja is. Denis Meynent, a REFIT progra-
mot vizsgáló előadó elmondta, hogy az uniós 
jogszabályok egyszerűsítésére irányuló erő-
feszítéseknek nem kellene deregulációhoz 
vezetniük, mert az negatív hatással lehet 
a munkavállalókra.

Az agrárpolitikától az élelmiszer-politikáig
Különféle érdekcsoportok

Április 21-én, csütörtökön az EGSZB 
„Különféle érdekcsoportok” csoportja 
rendkívüli ülést tart a Holland Szociális és 
Gazdasági Tanácsnál (Sociaal-Economische 
Raad/SER) Hágában. A konferencia címe „Az 
agrárpolitikától az élelmiszer-politikáig – 
Cél az egészséges és fenntartható termelés 
és fogyasztás” lesz.

A csoport továbbra is a  fenntartható 
élelmiszer-politika kérdésére kíván össz-
pontosítani, és párbeszédet szeretne kez-
deményezni a tagállami intézményi és civil 
társadalmi érdekeltekkel, olyan következ-
tetések kidolgozásának céljából, melyeket 
aztán eljuttat az EU Tanácsának elnökségé-
hez és a többi uniós intézményhez.

A rendezvény címét és tartalmát jórészt 
a  holland Kormányzati Politika Tudomá-
nyos Tanácsának „Towards a Food Policy” 
című jelentése (http://www.wrr.nl/en/
publications/publication/article/naar-een-
voedselbeleid/) inspirálta, melyet a holland 
gazdasági minisztérium támogatott és 
népszerűsített nemzeti és európai szinten. 
Az EU Tanácsának elnöksége 2016. május 

Közmeghallgatás az EU energiapolitikájának külső 
dimenziójáról – március 30.

Március 30-án az EGSZB „Külkapcsolatok” (REX) szekciója az intézmény brüsszeli szék-
házában (Jacques Delors épület) közmeghallgatást tart az EU energiapolitikájának külső 
dimenziójáról.

A rendezvényen a civil társadalom, illetve az uniós intézmények szakértői és képviselői vitatnak 
majd meg az EU energiapolitikájával kapcsolatos fontos témákat, így például az energiaforrások 
diverzifi kációjának és az egységes energiapiac teljes megvalósításának kérdését.

A közmeghallgatásra egy témába vágó EGSZB-vélemény előkészületeinek részeként kerül 
sor, amelyre a Tanács 2016. január és június között hivatalban lévő holland elnöksége adott 
felkérést. A korábban (2009 januárjában) ugyanebben a tárgykörben kiadott EGSZB-vélemény 
felülvizsgálatra szorul, hiszen fi gyelembe kell venni az elmúlt hét év geopolitikai fejleményeit 
(arab tavasz, feszültségek Oroszországgal a keleti partnerség kapcsán, válságok a Közel-Kele-
ten, ingadozó olajárak) és az egyéb, gazdasági és műszaki jellegű tényezőket (olajárszint, új 
cseppfolyósítottföldgáz-terminálok, a rétegrepesztéssel kapcsolatos vita). (mm) ●

Az európai energiaunió hatása a bolgár civil társadalomra

Március 22-én az EGSZB a Bolgár Köztársaság Gazdasági és Szociális Tanácsával közösen 
nyilvános meghallgatást tart Szófi ában. Fontos uniós intézmények, nemzeti kormányok, sza-
bályozó hatóságok és civil szervezetek magas rangú képviselői, valamint szakértők fogják 
megvitatni Bulgária konkrét esetét és azt, hogy az energiaunió milyen hatást fejthet ki az ország 
energetikai ágazatára és annak milyen előnyei származhatnak a szakpolitikai programból.

Az energiauniót a jelenlegi Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritásaként határozta 
meg. Az ambiciózus szakpolitikai program célja az, hogy egy olyan európai energiarend-
szert alakítson ki, amely biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfi zethető energiával 
látja el Európa polgárait. A 2015 februárjában elindított program már számos szakpolitikai 
kezdeményezést eredményezett, és a megvalósulás üteme a következő években várhatóan 
gyorsulni fog. Mivel az energetikai ágazatban jelentős kihívások állnak a döntéshozók előtt – 
a gazdaságok szénmentesítésétől az importfüggőség csökkentéséig –, illetve tekintettel az 
energiaunió programjának nagyratörő céljaira, az EGSZB fontosnak tartja, hogy előmozdítsa 
a nyílt párbeszédet a kormányok, az uniós intézmények, a polgárok és a szervezett civil társa-
dalom között. (sg) ●

a meghallgatáson az iparág legkülönbözőbb 
területeit képviselő szereplők széles köre 
kap majd lehetőséget arra, hogy elmondja 
véleményét az európai bizottsági javaslatról. 
A rendezvényen egyébként Violeta Bulc, köz-
lekedésért felelős uniós biztos is részt vesz. 
„Amint az EGSZB korábbi véleményében 
hangsúlyoztuk, az európai légiközlekedési 
értékhálózat csak akkor nyerhet új lendü-
letet, és kezdhet el újból értékes gazdasági 

és társadalmi hozzájárulást nyújtani az 
EU fejlesztéséhez, ha sikerült leküzdeni 
az ágazatban meglévő partikularizmust. 
Arra kérjük a légi közlekedésben érintett 
valamennyi szereplőt, hogy kötelezzék el 
magukat egy új uniós stratégia megvaló-
sítása mellett” – mondta Jacek Krawczyk, 
a Munkaadók csoportjának elnöke, az EGSZB 
légiközlekedési stratégiáról szóló véleményé-
nek előadója. (lj) ●

A napirenden szerepeltek az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendjének fenntartható fejlesztési céljai 
is. Isabel Caño Aguilar, az SDO alelnöke hang-
súlyozta, hogy szoros együttműködésre van 
szükség az ESZSZ és a „Munkavállalók” csoport 
között annak biztosítása érdekében, hogy tör-
ténjenek előrelépések a szakszervezetek ezen 
a téren meghatározott prioritásai kapcsán.

Egy másik vita a  „Munkavállalók” csoport 
közös prioritásairól és a szakszervezeti moz-
galomról szólt. Luca Visentini, az ESZSZ 
főtitkára ismét hangsúlyozta, hogy Schen-
gen a legfontosabb prioritás, hiszen annak 
vívmányait jelenleg veszély fenyegeti a mene-
kültválság és az Egyesült Királysággal folyó 
tárgyalások miatt. További prioritásként 
említette a szociális jogok csökkentése elleni 
küzdelmet, illetve az arra irányuló kísérletek 
megakadályozását, hogy a Brexitről folyó tár-
gyalások keretében lerombolják az európai 
szociális modellt. Hangsúlyozta azt is, hogy 
a munkavállalói mozgalomnak útját kell állnia 
minden olyan törekvésnek, melynek célja az 
olyan, már megszerzett jogok eltörlése, mint 
a sztrájkjog, melyet számos országban jelen-
leg is támadnak. (mg) ●

29–31-én tartja a mezőgazdasági minisz-
terek informális ülését, részben azért, hogy 
vitát kezdjen a 2020 utáni KAP-ról, és már 
felkérte az EGSZB-t egy feltáró vélemény 
kidolgozására a fenntarthatóbb élelmiszer-
rendszerekről, melynek éppen a májusi ülés 
előtt kell elkészülnie.

A konferencián várhatóan mintegy 100 
fő vesz részt (EGSZB-tagok, helyi civil 

társadalmi szervezetek és a média képvise-
lői). A felszólalók közt lesznek az mezőgaz-
daság, a fogyasztó- és környezetvédelem, 
valamint az intézményi, a  kutatási és 
a  vállalati szféra kiemelkedő nemzeti és 
európai képviselői. További információk 
a rendezvényről: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal .en.group-3-events-and-
activities. (cl) ●

Jacek Krawczyk, a Munkaadók csoportjának elnöke és Violeta Bulc közlekedésért felelős 
európai biztos az uniós légiközlekedési stratégiáról szóló előző közmeghallgatáson

Gabriele Bischoff , a Munkavállalók csoportjának elnöke és Luca Visentini, az ESZSZ főtitkára
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	A 2016. évi „Your Europe, Your Say!”: a diákok felkészülneka migrációról tartandó összeurópai ifjúsági vitára
	Ismeri-e az EGSZBaktuális tevékenységeit?
	Az uniós légiközlekedési stratégia sikerre vitele –hogyan lehet megnyerni az érdekelteket?
	Szabad mozgás és Schengen:a munkavállalói jogok védelme
	Az agrárpolitikától az élelmiszer-politikáig
	HAMAROSAN AZ EGSZB-NÉL

