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Az EGSZB sürgeti, hogy a multinacionális
vállalatok adóügyi információira vonatkozó
közzétételi küszöbérték 750 millió EUR alá
csökkenjen
BEVEZETŐ

Szorosabb uniót a mi Európánkban!
Tisztelt Olvasó!
Nagy örömömre szolgált, hogy az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker,
a szeptemberi plenáris ülésünk vendéglátójaként megragadta az alkalmat, és szorosabb uniót sürgetett a mi Európánkban. Rámutatott az egység hiányából fakadó káros
hatásokra, és joggal emlékeztetett számos sikerre, melyet az Uniónak köszönhetünk.
Túlontúl gyakran fordul elő, hogy ezeket a sikereket a tagállami vezetők a maguk
számlájára írják, míg a kudarcokért „Európát” okolják. Ez történik, ha a megosztottság
érvényesül, napról napra fokozatosan lebontva az utóbbi évekig türelemmel elvégzett
munkát. Pedig az önös érdekek, a nacionalizmus és az elszigetelődés politikája miatt
kontinensünk már drágán megfizetett a múltban.
Nekünk, minden szinten elkötelezett európaiaknak kell megmutatnunk, hogy Európa
képes eredményeket felmutatni és igenis vannak ambíciói. Ezt szem előtt tartva kezdték
meg az EGSZB tagjai – az Európai Bizottság kérésére – azt az európai civil társadalommal
folytatott széles körű konzultációt, melynek tárgya a „szociális jogok európai pilléré”-vel
kapcsolatos projekt. Ez a szociális Európa a tagállami jóléti rendszerek sokféleségére
építhet, ugyanakkor törekednie kell a „folyamatok összehangolásá”-ra. Ez azt jelenti,
hogy a helyzet nem romolhat sehol, senki számára: éppen hogy javulnia kell mindenhol, mindenki számára. Ez volt közösségünk alapítóinak kívánsága, ez szerződéseink
szellemisége és ez a mi utunk.

Georges Dassis
az EGSZB elnöke
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civil társadalmi
médiaszeminárium 2016

2016. december 14–15.,
Brüsszel –
az EGSZB plenáris ülése

2016. december 15.,
Brüsszel –

a civil társadalmi díj ünnepélyes
átadása

Juncker elnök az EGSZB plenáris
ülésén
Rekordszámú jelentkező az
EGSZB civil társadalmi díjára!
A migrációval kapcsolatos
kommunikáció – 10. civil
társadalmi médiaszeminárium,
Bécs

Bár támogatta az új intézkedéseket, az
EGSZB arra kérte az Európai Bizottságot,
hogy fokozatosan csökkentse a 750 millió eurós forgalmi küszöbértéket: „A
nyilvánosságnak a multinacionális vállalatok uniós adóügyi tervezésével kapcsolatos,
elmúlt években tapasztalható felháborodását követően az EU-nak kötelessége, hogy
foglalkozzon ezekkel az aggályokkal, és ha
a szóban forgó intézkedést csak a multinacionális vállalatoknak egy jelképes, 15%-os
hányadára alkalmazzák, azzal az EU teljesen
figyelmen kívül hagyja szinte valamennyi
európai polgár aggályait” – fejtette ki a vélemény előadója, Victor Alistar („Különféle
érdekcsoportok” – RO).
Az EGSZB emellett sürgette, hogy egyedi
pénzügyi kimutatásokat ne csupán az
egyes tagállamok, hanem minden olyan
nem uniós ország vonatkozásában is

Az adózási átláthatóságról szóló vélemény előadója: Victor Alistar (Különféle
érdekcsoportok – RO) és társelőadója: Petru Sorin Dandea (Munkavállalók csoportja – RO)
a plenáris ülésen
tegyenek közzé, ahol a multinacionális
vállalatok működnek, és hogy ez utóbbiak
bocsássanak rendelkezésre egy jegyzéket az adóparadicsomnak minősülő
nem uniós országokban végzett ügyleteikről, az eszközökre és az értékesítésre
vonatkozó adatokkal egyetemben.

(Base erosion and profit shifting) vonatkozó
normáinak, amelyeket az Európai Unió és
a legtöbb tagállam már elfogadott. Olyan
adóügyi információk automatikus cseréjéről
van szó a tagállamok adóhatóságai között,
amelyek nem hozzáférhetőek a nyilvánosság számára.

A bizottsági javaslatokat a panamai dokumentumok és a LuxLeaks botrányt követően
terjesztették elő. Az Apple írországi, a Starbucks hollandiai, valamint az Amazon és
a Fiat luxemburgi adóügyi megállapodásai
miatt is kiemelt figyelem irányul a kérdésre.

Az EGSZB ezenkívül azt ajánlja, hogy az adatokat tegyék oly módon könnyebben
hozzáférhetővé, hogy közzéteszik őket az
egyes tagállamok központi nyilvántartásában.
A közzétételnek egy nyitott rendszerben,
Unió-szerte egységes formátumban
és – a helyi nyelv mellett – az egyik jelentős
nemzetközi nyelven kell történnie, biztosítandó az adatokhoz való tényleges hozzáférést a teljes egységes piacon. (dm)
l

A kiegészítő információ, amelynek közzétételét az EGSZB sürgeti, része az OECD adóalap-erózióra és nyereségátcsoportosításra

Nukleáris programtervezés –
az EGSZB átfogóbb uniós stratégiát
sürget
Versenyképesség, gazdaság, ellátásbiztonság, éghajlatváltozás és a közvélemény
általi elfogadottság – az EGSZB 2016. szeptember 22-én elfogadott véleménye szerint
ezek kulcsfontosságú szempontok az atomenergia jövőjét illetően.
„Az Európai Bizottság javaslata sajnos nem
kínál világos és átfogó megközelítést az európai atomenergia jövőjét illetően” – mondta
Brian Curtis EGSZB-előadó (a Munkavállalók csoportjának brit tagja). – „A Hinkley Point
kapcsán nemrégiben kirobbant vita is azt
bizonyítja, hogy a fukusimai katasztrófa után
a polgárok joggal követelnek hosszú távú tervezést az atomenergia területén. Az EGSZB ma
elfogadott véleményének célja az, hogy helyreállítsa az azzal kapcsolatos különféle álláspontok
közti egyensúlyt, hogy milyen energiaszerkezettel lehet biztosítani az energiaunióra vonatkozó
kötelezettségvállalások teljesítését.”
Az Euratom-Szerződés 40. cikkének
megfelelően az uniós nukleáris indikatív
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A haladás azt is magában foglalja, hogy legyen bátorságunk gátat vetni a szélsőségeknek. Ezért örömmel látom, hogy az EGSZB plenáris ülésén egy olyan véleményt fogadott
el, amelyben elítéli a multinacionális vállalatok által gyakorolt agresszív adótervezést. Az
említett gyakorlatok jelentős összegekkel csökkentik országaink adóbevételeit, polgáraink pedig értetlenül és jogos felháborodással állnak azelőtt, amit joggal tekinthetnek
a világkereskedelem átláthatatlan irányítása egyik formájának. Változtatni kell ezen
a rendszeren annak érdekében, hogy a társadalom egésze részesüljön a prosperáló
gazdasági tevékenységek eredményeiből, és ne csak egy szűk réteg: a közvélemény
igenis érthető frusztrációja nagy valószínűséggel az elszigetelődést és a protekcionizmust táplálná, pedig amire igazán szükségünk van, az az, hogy az európai integrációs
folyamat folytatódjon, mégpedig a polgárok érdekében és a polgárokkal karöltve.

Szeptemberi plenáris ülésén az EGSZB
véleményt fogadott el a multinacionális vállalatok által alkalmazott agresszív adótervezés
kapcsán, amely a becslések szerint az uniós
adóbevételeket akár évi 70 milliárd euróval
is csökkentheti. A társasági adó átláthatóságáról szóló európai bizottsági javaslat előírja,
hogy a több mint 750 millió euró éves forgalmat bonyolító multinacionális vállalatok
országonkénti alapon hozzák nyilvánosságra
az általuk fizetett társasági adót és egyéb
releváns adózási adataikat.

programok kidolgozásával kapcsolatban
az Európai Bizottságnak egyedül az EGSZBvel kell konzultálnia. Az EGSZB-vélemény
az Európai Bizottság javaslatának lényegi
módosítását kéri, konkrétan azt, hogy
a javaslatot egészítsék ki az atomenergia
versenyképességéről és az ellátás biztonságához, valamint az éghajlatváltozási és
szénmentesítési célok teljesítéséhez való
hozzájárulásáról, a közvélemény általi elfogadottságról, az atomkárokért való felelősségről, az átláthatóságról és az érdemi
nemzeti párbeszédről szóló fejezetekkel.

www.eesc.europa.eu

A közvélemény általi elfogadottsággal kapcsolatban a vélemény megállapítja, hogy
„még nem igazán tárták fel, mi az oka annak,
hogy az EU-n belül jelentős különbségek vannak a nagyközönség atomenergiához való
hozzáállásában, ami nagymértékben kihat
a politikai elfogadhatóságra is”. Az EGSZB
ezért bővebb tájékoztatást kér nemcsak
a vészhelyzeti felkészültségről, hanem
arról is, hogy az atomenergiának milyen
szerepe van a kiegyensúlyozott, éghajlatbarát energiaszerkezetben.
A vélemény ajánlásait Pierre-Jean Coulon (Munkaadók csoportja, Franciaország),
az EGSZB energia- és közlekedésügyi szekciójának elnöke ismertette a politikai döntéshozókkal és a fő érdekeltekkel az Európai
Nukleáris Energia Fórum (ENEF) keretében,
melyet október 3–4-én tartottak Pozsonyban. (cad)
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Juncker elnök az EGSZB plenáris ülésén:
„Európa nem elég egységes”

Jean-Claude Juncker az EGSZB plenáris ülésén tett látogatása során – melyre egyébként második alkalommal
került sor – az Európai Unió helyzetéről folytatott vitát
az EGSZB-tagokkal. „Európa nincs jól. Túl gyakran fordul
azonban elő, hogy csak a rossz dolgokra összpontosítunk. A munkanélküliség valóban túl magas Európában,
de 2010 óta az Európai Unió 8 millió munkahelyet hozott
létre” – mutatott rá. A migrációs válságot illetően arra
szólította fel a tagállamokat, hogy vállalják a rájuk eső
részt a jelenleg Olaszországra, Görögországra és Máltára
nehezedő terhekből.
Luca Jahier, az EGSZB különféle érdekcsoportokat képviselő csoportjának elnöke köszönetet mondott az Európai Bizottság elnökének határozottságáért, és üdvözölte

azt a jövőképet, amelyet az Európai Parlamentben az
Unió helyzetéről tartott beszédében vázolt fel. „Azt
szeretnénk, ha a következő európai csúcstalálkozón
a tagállamok inkább együttműködnének a széthúzás
helyett. Tegnap volt a béke világnapja, és ennek kapcsán
emlékeznünk kell arra, hogy Európa nagyon keményen
megdolgozott a békéért. Viszont ha most nem segítünk
közösen a háború elől menekülő embereknek, akkor
Európa a lelkét veszíti el. Szégyenletes, hogy a tagállamok nem vállalják fel felelősségüket.”

fontos az üzleti világ számára, valamint hogy az európai
politikáknak a polgárokat foglalkoztató kérdésekre kell
összpontosítaniuk ahhoz, hogy megteremtsék az EU-hoz
tartozás érzését. „Ez pedig közös felelősségünk.”
Gabriele Bischoff, az EGSZB Munkavállalók csoportjának
elnöke egyetértett Jean-Claude Juncker elemzésével,
mely szerint Európa egzisztenciális válságban van,
hiányzik belőle a szolidaritás, az egység és a közös cél
érzése. Hangsúlyozta, hogy konszenzust kell találni
a civil társadalmon belül, és közös cselekvésre szólított fel, mivel „a szavak nem elegendőek”. A szociális
jogok pilléréről Gabriele Bischoff úgy vélekedett, hogy
bár a projektet továbbra is bizonytalanság övezi, igen
jó kezdeményezés a bizalom, a polgárok bizalmának
visszanyeréséhez. „Ki kell azonban törnünk a brüsszeli
elefántcsonttoronyból; ezért is kezdett az EGSZB vitasorozatot a tagállamokban. Ez egy olyan pozitív projekt,
amelynek segítségével visszanyerhetjük a munkavállalók és a polgárok támogatását. Elég erősnek kell lennünk ahhoz, hogy befolyást gyakorolhassunk a munka
jövőjére.” (cad)
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Jacek Krawczyk, az EGSZB Munkaadók csoportjának
elnöke az európai gazdasági válságot illetően elmondta:
„A vállalatok a megoldás részét jelentik, és részt is
akarnak venni abban. Ideje feléleszteni a vállalkozói
szellemet Európában, mivel nem a kormányok, hanem
a vállalatok feladata, hogy munkahelyeket teremtsenek.
Fontos, hogy Európa kevésbé kerülje a kockázatot, innovatívabban gondolkodjon, és több vállalkozó szellemről
tegyen tanúbizonyságot. A vállalkozásoknak mozgástér kell a működéshez.” Összegzésként Jacek Krawczyk
hangsúlyozta, hogy az alkalmazkodóképesség rendkívül

A TTIP-nek kézzelfogható előnyökkel kell járnia
a kkv-k, a fogyasztók
és az emberek számára – fogalmaz az
az új EGSZB-vélemény, amelyet „Az
EGSZB álláspontja
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről
(TTIP) szóló tárgyalások egyes kulcsfontosságú kérdéseiben” címmel fogadtak el az intézmény szeptemberi plenáris ülésén. Mivel a transzatlanti kereskedelmi és beruházási
partnerségről szóló tárgyalások kritikus ponthoz érkeztek,
Philippe de Buck (Munkaadók csoportja, Belgium) és Tanja
Buzek (Munkavállalók csoportja, Németország) véleménye áttekint néhány ezzel kapcsolatos fontos kérdést, és
felméri, hogy milyen komolyabb következményekkel jár
majd a megállapodás az európai civil társadalom számára.
A vélemény megvizsgálja, hogy az eddigi uniós állásfoglalások és előterjesztett javaslatok mennyiben vették
figyelembe az EGSZB által felvetett aggályokat, illetve
ajánlásokat fogalmaz meg további pontosításokkal, biztosítékokkal és megelőző intézkedésekkel kapcsolatban.
Külön figyelmet szentelnek a szabályozási együttműködésről, a vámkönnyítésekről és a kereskedelmi eljárások
egyszerűsítéséről, a kereskedelemről és fenntartható
fejlődésről, a kereskedelem technikai akadályairól (TBT),
valamint az állat- és növényegészségügyi (SPS) intézkedésekről szóló uniós fejezeteknek. Az EGSZB véleménye külön
kihangsúlyozza, hogy mindenképpen el kell érni, hogy
a szabályozási együttműködés (becslések szerint a TTIP
fenntarthatóságra gyakorolt hatásának 76%-a erre vezethető majd vissza) ne ássa alá, hanem sokkal inkább javítsa
a szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normákat.
A fenntarthatósággal kapcsolatos szabványok betartása
érdekében az EGSZB hathatós végrehajtási mechanizmust és szigorú nyomonkövetési eljárást is sürget. Az
EGSZB szorgalmazza továbbá, hogy a bevált szabályozási gyakorlatokról szóló fejezettel ne korlátozzák
a szerződő felek jogát arra, hogy az USA-ban használatos
tájékoztatási és véleményezési (notice-and-comment)
folyamattal egyenértékű eljárásokat szabályozzanak
vagy vezessenek be, és kéri, hogy pontosítsák, hogy
milyen keretek között kerülhet sor a reprezentatív
érdekelt felek bevonására. Az EGSZB arra kéri az Európai
Bizottságot, hogy vitassa meg az USA-val annak lehetőségét, hogy a későbbi szövegeket elérhetővé tegyék
a nyilvánosság vagy legalábbis az uniós tanácsadó csoport számára. A vélemény azt javasolja, hogy „részletesebben dolgozzák ki a jelölési és címkézési előírásokat”
és „további biztosítékokat kér arra, hogy nem módosulnak az élelmiszerekre vonatkozó uniós jogszabályok”.
Az EGSZB-nek jelentős intézményi szerepet kell játszania a TTIP-vel kapcsolatos tárgyalásokban. A vélemény
célja, hogy a kereskedelempolitika kapcsán még erősebb együttműködés jöjjön létre az Európai Bizottság
és az európai civil társadalom között. (mm)
l

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Georges Dassis EGSZB-elnök az EGSZB plenáris ülésén

Az EGSZB rávilágít
a házi gondozók
alapvetően fontos
szerepére

Első lépésként az EGSZB vitát kíván indítani a házi gondozói munka közös foglalkoztatásügyi fogalommeghatározásáról, melynek a házi segítségnyújtás egyik
formájaként kell elismernie „a gondozottal együtt élő
gondozó” munkakörét, és ki kell terjednie a magánlakásban élő munkavállalók alkalmazási feltételeire is.
Az EGSZB meggyőződése, hogy a házi gondozóknak
a többi gondozóhoz hasonló jogokkal kell rendelkezniük a javadalmazás, az egészségvédelem és a biztonság, a társadalombiztosítás és az egyesülési szabadság
terén.
A házi gondozói ellátás ágazatát proaktív módon
kell szabályozni, hogy biztosítani lehessen valamen�nyi érintett fél védelmét, az egyenlő munkáért járó
egyenlő díjazás elvét, valamint a szociális dömping és
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Pénzügyi oktatást mindenkinek!
Pénzügyi oktatási stratégiák és bevált gyakorlatok az Európai Unióban
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Szeptemberi plenáris ülésén elfogadott véleményében az EGSZB sürgette, hogy a politikai döntéshozók
maradéktalanul ismerjék el a házi gondozást végző
munkavállalók jelentős hozzájárulását a tartós ápoláshoz, és rendezzék munkakörülményeiket. Adam
Rogalewski (a Munkavállalók csoportja lengyel tagja),
az EGSZB véleményének előadója hangsúlyozta, hogy
„a házi gondozók már túl régóta láthatatlanok a politikai
döntéshozók számára”.

ÚJ KIADVÁNYAINK

a kizsákmányolás kezelését. Kiemelten fontos a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 189. számú egyezményének tagállami ratifikálása és végrehajtása. Ezen
túlmenően a házi gondozók jogainak szerepelniük kell
a jövőbeli uniós és tagállami jogalkotási felülvizsgálatokban, illetve javaslatokban. Megfelelő állami beruházást kell garantálni, amint a készségek és a képesítések
elismerését is.

The rights of
live-in carers

25 April 2016 | JDE 62 | 9.30 a.m. – 1 p.m.

Az EGSZB
arra törekszik, hogy valamennyi érintett
EESC | Jacques Delors Building | rue Belliard 99 | Brussels | 6 floor
felet bevonja a politikai tervezésbe. A vélemény egyik
legfontosabb eredménye, hogy sikerült a téma mellett felsorakoztatnia a fenntartható és igazságos tartós ápolási-gondozási szektor érdekében fellépőket,
European Economic
Social Committee
illetve a munkavállalók
és aand
migránsok
jogainak védelmezőit is. A vélemény nyomán az EGSZB 2017 második
felében konferenciát szervez, melynek témája
a házi gondozói munkakör jövője lesz Európában. (cad)
l
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Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság megjelentette a „Pénzügyi oktatást mindenkinek!” című kiadványának második kiadását. Az új változatot október 6-án
mutatták be az Európai Bizottság spanyolországi képviseletén, Madridban tartott rendezvény keretében.
A 2013-as első kiadás az EGSZB második legtöbbször
letöltött dokumentuma volt. A szerző és kezdeményező,
Carlos Trias Pintó (a III. Csoport spanyol tagja) ezen felbuzdulva látott neki az aktualizálásnak, melyben már
a pénzügyi képzés új szereplői is helyet kapnak. Ahogy
azt Joost Van Iersel, a Munkaadók csoportjának holland
tagja, egyben az EGSZB „Gazdasági és monetáris unió,
gazdasági és társadalmi kohézió” szekciójának elnöke az
előszóban írta, a bevált gyakorlatok és pénzügyi oktatási
stratégiák kézikönyvének célja az, hogy „az európaiakat
olyan tudással és készségekkel ruházzuk fel, melyeknek
birtokában helyes döntéseket tudnak hozni pénzügyeik
kezelésében”.
A brosúra a http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-financial-education weboldalról
tölthető le. (mr)
l
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Georges Dassis, az EGSZB elnöke szívélyesen fogadta
az EGSZB plenáris ülésén az Európai Bizottság elnökét,
Jean-Claude Junckert. Biztosította az EGSZB határozott
támogatásáról, valamint hangsúlyozta, hogy az Európai
Uniónak közel kell állnia polgáraihoz, tennie kell értük
és a nagyobb szolidaritásért Európában.

TTIP-tárgyalások –
melyek
a kulcsfontosságú
kérdések a civil
társadalom számára?
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Az európai számításifelhő-kezdeményezés – 10. civil társadalmi médiaszeminárium:
közös innovációval a növekedésért
Középpontban a migrációval kapcsolatos
2016. szeptember 21-én az EGSZB véleményt fogadott
kommunikáció
el erről a javaslatról, és abban még tovább megy, és

Az Európai Bizottság európai számításifelhő-kezdeményezésének célja egy olyan, a tudományos élet
szereplőinek szóló, világszínvonalú adatinfrastruktúra
létrehozása, amelyet kutatók és tudósok, majd pedig
közhivatalok, innovatív kkv-k és az ipar használhat.
A rendszer révén lehetővé válik az adatok áthelyezése,
megosztása és újbóli felhasználása, mindez pedig az
európai versenyképesség javításának céljával. A javaslat
egy olyan, eredetileg iparpolitikai csomag része, amely
a digitális egységes piaci stratégiához kapcsolódik, és
amelyhez egy 50 milliárd eurós finanszírozási terv is
társul. A csomagot 2016 és 2020 között kell végrehajtani, és azt remélik tőle, hogy egyrészt jobban összeköti
egymással az ipar digitalizációjával kapcsolatos, nemzeti
szintű kezdeményezéseket, másrészt pedig hogy stratégiai partnerségek és hálózatok révén segít a beruházások ösztönzésében.

arra kéri az Európai Bizottságot, hogy nyissa meg
ezt a számítási felhőt minden magánszemély
és vállalat előtt. Az EGSZB azt javasolja, hogy a szükséges hardvert és szoftvert Európából szerezzék be, és
arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a tagállamokkal
együtt indítson el egy új, magas képzettséget igénylő
munkahelyekre irányuló nagyszabású fejlesztési programot, továbbá ösztönözze a más országokban dolgozó fiatal tudósok visszatérését az EU-ba. Az EGSZB
arra is felhívja a figyelmet, hogy az európai lakosság
valamennyi korcsoportja körében szükség van technológiai oktatásra és szakképzésre. Ezzel kapcsolatban
kiemelt figyelmet kell szentelni a nőknek, hogy ők is
vezető pozíciókba juthassanak. Azt is javasolja, hogy
folytassanak széles körű konzultációkat az irányítás
fontos kérdéséről, és hozzák létre a „digitális Európa
egységes portálját”, hogy pontosan meghatározott és
biztos keretszabályok álljanak a vállalkozások és a polgárok rendelkezésére egy ilyen stratégiai fontosságú
és gyorsan változó ágazatban.

Az EGSZB 2011 óta számos ajánlást megfogalmazott
már, amelyekben arra kérte az Európai Bizottságot, hogy
hozzon határozott intézkedéseket, és „arra ösztönözze
Európát, hogy piacvezető vállalkozások segítségével
az élre törjön ezen az ígéretes területen”. Antonio
Longo (Különféle érdekcsoportok, Olaszország), az
EGSZB-vélemény előadója szerint „az európai számításifelhő-kezdeményezés csak az első lépés a helyes
irányba”. (mr)
l

Rekordszámú jelentkező az EGSZB civil
társadalmi díjára!
Idén rekordszámú pályázat érkezett az EGSZB civil
társadalmi díjára: a szeptember 9-i határidőig 283 projektet neveztek a díjra. A legtöbben Olaszországból,
azt követően pedig Németországból és Ausztriából
jelentkeztek. 2006-os elindítása óta – amikor még csak
15 projektet neveztek az akkor összesen 20 000 eurónyi díjra – folyamatosan egyre több pályázat érkezik
az EGSZB-s civil társadalmi díjra. Idén összesen 50
000 eurót osztunk ki 5 nyertes között.
Az EGSZB 2016-os civil társadalmi díjának témája a migráció, azaz egy olyan kérdéskör, amely az elmúlt két
évben állandóan szerepelt az újságok hasábjain, a rádióban és a televízióban, uralta a politikai diskurzust és

Az EGSZB szerint
itt az ideje, hogy
végrehajtsuk
a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos
ENSZ-célokat
„Már nincs sok időnk a fenntartható világ
megteremtésére!” – figyelmezteti az EGSZB az
Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy végre
elkezdjék végrehajtani az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési programját.
A programmal a fenntarthatóság, az ellenálló képesség, a versenyképesség és végül, de nem utolsósorban
a nagyobb társadalmi igazságosság felé kell elmozdítani
az európai gazdaságot. Az EGSZB – az Európai Bizottság
kérésére – véleményt készített „Fenntartható fejlődés:
az uniós külső és belső politikák feltérképezése” címmel,
melyet szeptember 21-én fogadott el. Ebben számos
olyan javaslatot megfogalmazott kiemelt politikaterületekre vonatkozóan, melyek célja, hogy beinduljon ez
a változási folyamat. Az alábbiakra van szükségünk:
●● az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos és
megosztásalapú gazdaságra való igazságos átállás,

●● áttérés a szociálisan befogadó társadalomra, valamint a tisztességes munkafeltételeket és az emberi
jogok tiszteletben tartását garantáló gazdaságra,
●● áttérés a fenntartható élelmiszer-termelésre és
fogyasztási szokásokra,
●● beruházás az innovációba és a hosszú távú in
frastruktúra-korszerűsítésbe, illetve fenntartható
vállalkozások ösztönzése, valamint
●● annak elérése, hogy a kereskedelem a globális fenntartható fejlődés eszköze legyen.
Az EGSZB arra kéri az EU-t, hogy járjon elöl jó példával és
álljon a folyamat élére, és ehhez minden uniós politikába
építse be a fenntarthatóság és a társadalmi befogadás
gondolatát.
A 2030-ra szóló ENSZ-programmal azt kell elérni, hogy
olyan új és meggyőző narratíva lépjen életbe, amely elősegíti a fenntartható Európa 2030-as létrejöttét. Az átalakulási folyamatot, melyhez nélkülözhetetlen a komoly
politikai elszántság, olyan átfogó uniós stratégiának kell
koordinálnia, amely a hosszú távú fenntartható fejlődést
helyezi a középpontba. Emellett széles körű tájékoztató
kampányra is szükség lesz, ha meg akarjuk nyerni az
ügynek az európaiakat. „Partnerként szükségünk
lesz a civil társadalomra és a polgárokra is a folyamat
során, hiszen végső soron az emberek révén válik majd
lehetővé ez az átállás” – fogalmazott a vélemény két
előadója, Ioannis Vardakastanis (a Különféle érdekcsoportok csoportjának görög tagja) és Jarmila Dubravská
(a Munkaadók csoportjának szlovák tagja).
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Az EGSZB javasolja, hogy hozzák létre a fenntartható
fejlődés európai civil társadalmi fórumát, hogy a fenntartható fejlesztési célok megvalósításában és figyelemmel kísérésében fontos szerep jusson a civileknek.
Az EGSZB szerint a fenntartható fejlesztési célok végrehajtása során az EU-nak a többszereplős irányításra
kell áttérnie, azaz a részvétel, az elszámoltathatóság és
a partnerség elvére alapozva valamennyi érdekelt felet
és a civil szervezeteket is be kell vonnia. Október 5-én,
Brüsszelben konferenciát is tartanak majd a témában.
(sma)
l

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kevesebb
mint két hónap múlva tartja 10. civil társadalmi médiaszemináriumát, melynek a Bécsi Diplomáciai Akadémia
ad otthont november 24–25-én.

A migrációval kapcsolatos kommunikáció az az izgalmas
téma, melyet négy külön vitafórum keretében vitatnak
meg újságírók, migrációs szakértők, valamint a civil társadalom és a nemzetközi intézmények képviselői. A migráció területén működő más fontos szervezetek, például az
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az Egyesült Nemzetek Szervezete és az osztrák szociális partnerek is részt
vesznek a rendezvényen. Az esemény célja, hogy teret
biztosítson annak megvitatására és megfontolására, hogy
a kommunikációs eszközök és a média mennyire fontos
szerepet tölt be az Európába irányuló, illetve Európán
belüli migráció ismertetésében. Szándékunk továbbá,
hogy megismerjünk a gyakorlatban már bevált megoldásokat arra, miként lehet hatékony kommunikációt
folytatni erről a kényes kérdésről.
A szeminárium, mely az újságírókat, valamint a munkaadókat és munkavállalókat képviselő civil szervezetek és
más szociális, gazdasági és kulturális szervezetek kommunikációs/sajtófelelőseit célozza, konkrétan a migrációhoz,
a menekültek és a menedékkérők integrációjához kapcsolódó kommunikációs vonatkozásokat, valamint a politikai döntéshozóknak a „migrációs válsággal” kapcsolatos
kommunikációban játszott szerepét vizsgálja majd. (sma)
Ha szívesen részt venne a szemináriumon, kérjük, vegye fel a kapcsolatot sajtófelelőseinkkel: pressofficers@eesc.
europa.eu.
l

a közbeszédet, megosztotta a családokat, a közösségeket, az országokat és egész Európát.
A migráció ugyanakkor arra is rámutatott, hogy mire
képes az európai civil társadalom: civil szervezetek és az
egyének szintjén is komolyan megmutatkozott a spontán szolidaritás – akkor jött az értékes segítség, amikor
a migrációs hullám csúcspontján arra a leginkább szükség volt, és sokan még most is nagyon komoly segítséget nyújtanak. Az EGSZB szerint ez a jelentős támogatás
mindenképpen elismerésre méltó, és intézményünk
meg is szeretné jutalmazni azokat a projekteket, amelyek gyakorlati, szociális vagy akár lelki segítséget nyújtottak a migránsoknak és a menekülteknek: menedéket
nyújtva nekik, segítve beilleszkedésüket a befogadó társadalomban, illetve elősegítve egymás kölcsönös megértését, valamint felvéve a küzdelmet az idegengyűlölet
és a rasszizmus ellen.

A benyújtott projektek nagy száma jelzi, hogy az európaiak nagyon is elkötelezettek a bajban lévők megsegítése iránt. Arra is jól rávilágít, hogy az európaiak és
a civil társdalom számára nagyon fontosak az olyan
európai értékek, mint a szolidaritás és a társadalmi
felelősségvállalás.
Miután megvizsgálják, hogy a beküldött pályázatok
megfelelnek-e a kiírásoknak, egy négy főből álló értékelő bizottság kiértékeli az elfogadott projekteket és
kiválasztja közülük a legjobbakat. A végső nyerteseket
egy zsűri fogja kiválasztani, melynek az EGSZB elnöke,
az alelnökök, a csoportelnökök és a főtitkár a tagjai. Az
ünnepélyes díjátadásra 2016. december 15-én kerül
sor Brüsszelben. (sma/dm)
l

RÖVID HÍREK
Az októberi plenáris ülés vendégei
Október 20-án délelőtt 10 órától Carlos Moedas kutatásért, tudományért és innovációért felelős európai biztos részt
vesz a Horizont 2020 programról folytatandó vitán,
kapcsolódva egy EGSZB-vélemény elfogadásához, amelynek
tárgya a világ legnagyobb kutatás- és innovációfinanszírozási
programjának most kezdődő és várhatóan 2017 végére lezáruló
félidős értékelése.
Az értékelés eredményeit felhasználják majd az új keretprogram kialakításához. Carlos Moedas legfontosabb javaslata az
értékelés kapcsán az, hogy hozzanak létre egy új finanszírozási
testületet az alkalmazott kutatás támogatására: ez lenne az Európai Innovációs Tanács, amely az Európai Kutatási
Tanács, a kiváló alaptudományok finanszírozója sikerének nyomán jönne létre. (dm)
l

Pénz, munkahelyek, és még sorolhatnánk – a kultúra szerepe az európai
projektben, az EGSZB szemszögéből
Tudta, hogy a kulturális örökség és az ehhez kapcsolódó ágazatok Unió-szerte 7,8 millió embert foglalkoztatnak? És azt, hogy a válság mélypontján a kreatív
és kulturális iparágak évi 0,7%-kal növekedtek? Az
EGSZB nemrég tett közzé egy tájékoztatót a kultúra
Unióban játszott szerepéről. Az EGSZB „Különféle
érdekcsoportok” csoportja által közzétett Kultúra,
városok és identitás Európában c. friss tanulmányon
alapuló tájékoztató a legfrissebb adatokat közli arról,
hogy a kreatív és kulturális iparágak mivel járulnak
hozzá az európai gazdasághoz és foglalkoztatáshoz, és
még milyen lehetőségeket tartogatnak. Mindemellett
az EGSZB receptjét is tartalmazza arra, hogy a kulturális szereplők és a politikai döntéshozók hogyan használhatják fel a kultúrát a társadalmi kohézió és befogadás javítására, illetve az élő európai identitás kialakítására
a válság sújtotta Unióban.
A tájékoztató nyomtatott formában az EGSZB sajtószolgálatánál igényelhető (e-mail-cím: press@eesc.europa.eu)
(dm)
l
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Különféle érdekcsoportok

A Munkavállalók csoportjának prioritásai a szlovák
elnökség idejére

Szeptemberben Luca Jahier, a különféle
érdekcsoportokat képviselő csoport elnöke
meglátogatta a Les Petits Riens elnevezésű
belga szociális vállalkozást. A szociális gazdaság kevéssé ismert, de annál fontosabb
pillére gazdaságunknak: több mint 14 millió európai polgárnak, azaz az aktív népesség
6,5%-ának ad munkát. Az olyan szociális vállalkozások, mint a Les Petits Riens nem jótékonysági szervezetek, hanem a többi kkv-hoz
hasonlóan profitot termelnek – közvetlenül
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és
a növekedéshez, és fontos szolgáltatásokról
gondoskodnak. A legfontosabb különbség
az, hogy elsődleges céljuk szociális jellegű,
ami vagy az általuk kínált szolgáltatásokban, vagy pedig a módszereikben tükröződik. A különféle érdekcsoportokat képviselő
csoport úgy látja, hogy ez az ágazat hatalmas
visszhangra talált, és olyan szolgáltatásokat
tud nyújtani a nagyközönségnek, amilyenekre az állam nem mindig képes. Ezért az

Luca Jahier, a különféle
érdekcsoportokat képviselő csoport
elnöke Julien Coppens, a „Petits Riens”
üzemvezetője társaságában

a nemzeti és európai hatóságok körében is,
és kifejtette, miért és miként kellene létrehozni kedvező pénzügyi és jogi keretfeltételeket. A cél nem más, mint lehetőségeket
teremteni arra, hogy a nagyközönség foglalkozzon saját jólétével, figyelmet fordítson a helyi szociális és környezetvédelmi
kihívásokra, és törődjön a kielégítetlen helyi
szükségletekkel. Nem kétséges, hogy a szociális beruházás és a szociális gazdaság megsokszorozhatja a növekedést, és a régiókon
túlmutatva a nemzeti szintre, sőt azon túlra
is kihathat. Ahogy Luca Jahier fogalmazott:
„Tekintsünk a jövőbe: egy tudatos emberek,
kohézió, helyi közösségek és szolidaritás jellemezte jövőbe.”

EGSZB az elmúlt 15 évben úgy segítette
az ágazat fejlődését, hogy közvetlen szerepet vállalva előmozdította szövetségek
létrehozását és a szaktudás megosztását,
nemcsak az európai szociális vállalkozások
körében, hanem a fejlődő országokban is. Az
EGSZB aktívan népszerűsítette az ágazatot

Az EGSZB „Szociális gazdaság” kategóriáját
a III. Csoport két tagja, Alain Coheur (BE) és
Krzysztof Balon (PL) vezeti. Ha többet szeretne
tudni a kategória munkájáról, keresse fel
honlapjukat: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.categories-so cial-economy. (cl)
l

2016. október 12–13-án a Munkavállalók csoportja rendkívüli ülést
tartott Pozsonyban. Az ülésen részt
vett a szlovák miniszterelnök, Robert
Fico, illetve Peter Žiga gazdasági
miniszter és Ján Richter munkaügyi
miniszter is, akik hangsúlyozták,
hogy a szlovák elnökség olyan kérdésekkel is foglalkozni fog, amelyek
az európaiak szociális és gazdasági
helyzetével kapcsolatosak.
A vita során felmerülő egyik téma
az európai vállalkozások jövője
volt, illetve annak kockázata, hogy
elveszhetnek az elmúlt 60 év során
elért uniós vívmányok, különösen az
alapvető jogok terén. A panelvitát az
EGSZB elnöke, Georges Dassis nyitotta meg.
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Az EGSZB Munkavállalók
csoportjának hírei

A Europe that works for workers

Fair mobility and strong labour rights

Az ülés második részének fő témája
a munkavállalók szabad mozgása
és a szociális dömping elleni küzdelem volt. Az előbbi olyan alapvető
jog, amelyet szigorúan védelmez
a Munkavállalók csoportja. (mg) l
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Az EGSZB Munkavállalók csoportja szolidaritását fejezi ki
a gosselies-i Caterpillar üzem bezárása kapcsán
A Caterpillar multinacionális cég úgy határozott, hogy 50 év után bezárja gosselies-i
(Charleroi) üzemét. Ennek következtében
2200 munkavállalót bocsátanak el, és elképzelhető, hogy a beszállítóknál dolgozók közül
további mintegy 4000 ember veszíti el a munkahelyét. Ez minden eddiginél súlyosabb
csapást mér egy éppen regenerálódó régió
társadalmára.
A cég úgy döntött, hogy tevékenységét
a franciaországi Grenoble-ba helyezi át, és
a francia munkavállalók már kifejezték szolidaritásukat charleroi-i kollégáikkal. Komoly

A konferenciát közösen szervezte a Munkaadók csoportja és a Szlovák Munkaadók Országos Szövetsége

A körforgásos gazdaság
mindenkinek jó
Munkaadók csoportja
A körforgásos gazdaságra való áttérés elengedhetetlen, ha meg akarjuk óvni bolygónkat, de akkor is, ha erősíteni szeretnénk az
európai ipar versenyképességét. Hosszú
távú folyamatról van szó, amelyhez sok
kezdeményezés szükséges európai, nemzeti és regionális szinten egyaránt. A vállalkozások esélynek tekintik a körforgásos
gazdaságot, hiszen a „zöldítés” nemcsak
a környezetre van jótékony hatással, hanem
rájuk is, köszönhetően a valódi megtakarításoknak a nyersanyag-, víz- és energiafogyasztás terén. A körforgásos gazdaság
a környezeti és gazdasági előnyök mellett
társadalmi szempontból is hasznos, hiszen
új munkahelyekről és új üzleti modellekről gondoskodik. Többek között ezekre
a következtetésekre jutott a „Fenntartható
ipar a körforgásos gazdaság kontextusában”

című konferencia, melyet szeptember 13-án
tartottak a szlovákiai Kassán. A rendezvény
helyszínéül azért Kassát választották, mert
a helyi gazdaság jól példázza, miként lehet
sikeresen áttérni a körforgásos gazdaságra. A régió számára rendkívül fontos
acélipar már számtalan eredményt ért el
a hulladékcsökkentés, az újrahasznosított
nyersanyagok fokozott felhasználása, illetve
a hatékonyabb nyersanyag-, energia- és
vízfogyasztás terén. Erről a Munkaadók csoportja konkrét példák segítségével győződhetett meg, amikor ellátogatott a US Steel
kassai üzemébe. (lj)
l

aggodalmuknak adtak hangot munkahelyeik
jövője miatt – egy olyan cégnél, amely kizárólag a profitra hajt, és a részvényesek érdekeit
nyilvánvalóan fontosabbnak tartja, mint
a munkavállalóit.
Mi is szeretnénk maradéktalan támogatásunkról biztosítani azokat a munkavállalókat,
szakszervezeteket, politikusokat és befektetőket, akik mindent megtesznek azért, hogy biztos jövőről gondoskodjanak ebben a régióban,
melyet már a válság is súlyosan meggyengített és bizonytalan helyzetbe sodort.
l

Az EGSZB elnökének részvétele az ILO fennállásának
századik évfordulójára rendezett konferencián
Athénban, valamint az Elefántcsontparti Gszt
elnökével tartott ülésen Brüsszelben
Szeptember 17-én Georges Dassis felszólalt
egy Athénban tartott nemzetközi konferencián, melyre a görög Munkaügyi, Szociális Biztonsági és Társadalmi Szolidaritási
Minisztérium szervezésében került sor. Az
EGSZB elnöke részt vett egy kerekasztal-beszélgetésen is Georgios Katrougkalos görög
munkaügyi miniszter meghívására, aki egyben a vita moderátora is volt. A „Kollektív
szerződések az európai szociális modellben és a munka jövője” című konferenciára
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
századik évfordulójának megünneplése
keretében került sor.
Szeptember 20-án, Brüsszelben az EGSZB
elnöke ülést tartott az Elefántcsontparti

Gazdasági és Szociális Tanács delegációja
és Elefántcsontpart uniós nagykövete, Jean
Vincent Zinsou részvételével. A delegációt
a gszt elnöke, Charles Koffi Diby vezette.
Az eredményes tapasztalatcsere lehetőséget biztosított a közös érdeklődésre számot
tartó kérdések megvitatására, és döntés
született közös tevékenységek megvalósításáról is. Georges Dassis elmondta, hogy az
EGSZB kész tanácsot adni az elefántcsontparti gszt számára működési kérdésekről,
valamint megosztani vele tapasztalatait
a gazdasági és szociális tanácsok által gyakorolt hatást illetően, hogy a gszt a lehető
leghatékonyabban végezhesse munkáját
a civil társadalom érdekében. (mm)
l

Georges Dassis EGSZB-elnök
kezet fog Charles Koffi Dibyvel, az
Elefántcsontparti Gszt elnökével
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A szociális gazdaság, avagy amikor az emberek
fontosabbak, mint a profit

