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1. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
 Tisztelt Kollégák! 

 
Két évvel ezelőtt a 2004–2006 közötti hivatali időszakra vonatkozó igen 
ambiciózus munkaprogramot terjesztettem Önök elé. Ennek három 
sarkalatos pontja volt:  
 
1. Vezérmotívumként abbéli szilárd meggyőződésem szolgált, hogy 

munkánkat inkább a politikailag lényeges fő területekre kell 
összpontosítanunk, hogy ezáltal kiemelt többletértéket nyújthassunk a 
közösségi döntéshozatal folyamatában.  

2. Ehhez azonban munkaeszközeink és -módszereink gyökeres 
megújítására volt szükség.  

3. Ahhoz azonban, hogy hatékonyak és időszerűek legyünk, a stratégiai 
partnerekkel történő lehető legjobb együttműködésre is szükségünk 
van – ezért hálózatunk célirányos fejlesztését további prioritásként 
jelöltem meg.  

 
Prioritások meghatározása A prioritásként kezelendő kérdésekre való összpontosítás 

gyümölcsözőnek bizonyult. Mindenekelőtt a többi intézménnyel való 
célirányos együttműködést erősítette, ezáltal növelve az EGSZB 
befolyását. Így például az Európai Tanács ebben a hivatali időszakban 
bízta meg először közvetlenül munkák elvégzésével az EGSZB-t – nem is 
egy ízben és különféle területeken. Ez fontos mérföldkőnek számít.  
 

Munkaeszközök és 
-módszerek  

A prioritásként meghatározott kérdések hatékonyabb kezelése érdekében a 
munkaeszközök és -módszerek korszerűsítésére volt szükség. Örömömre 
szolgál, hogy az Elnökség és a Közgyűlés megvalósította ezt az 
elgondolást: A Működési Szabályzat módosítása és a kísérő határozatok 
révén megteremtődtek az EGSZB prioritásközpontú cselekvésének 
formális feltételei.  
 

Stratégiai partnerek Hálózatokra épülő világunkban a „civil társadalomhoz vezető híd” 
szerepét az EGSZB csak a külső partnerekkel történő szoros 
együttműködésben tudja optimálisan betölteni. Ezért hivatali 
időszakomban a többi intézményhez, illetve egyéb stratégiai 
szövetségeseinkhez fűződő viszonyt munkánk egyik kiemelt 
prioritásaként jelöltem meg. Az elmúlt két év alatt e tekintetben is szép 
sikereket könyvelhettünk el.  
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Mérleg Az elmúlt hivatali időszakban mindhárom területet illetően – prioritások, 
munkamódszerek, illetve a partnerekhez fűződő kapcsolatok – 
egyértelműen kijelöltük a követendő utat. Az alábbi áttekintés nem 
helyettesíti a főtitkárságnak az elvégzett tevékenységekről szóló részletes 
jelentését. Ehelyett inkább különösen fontos „szakaszgyőzelmekre” 
szeretném ráirányítani a figyelmet. 

Köszönetnyilvánítás Egy dolognak nagyon is tudatában vagyok: munkaprogramom sikeres 
végrehajtása minden érintett számára elsősorban sok és gyakran 
pluszmunkát is jelentett.  
 
Így hát köszönetet szeretnék mondani Önöknek mindnyájuknak, tisztelt 
kollégák és nálunk dolgozó munkatársak, szerepvállalásukért és 
együttműködésükért – a siker mindannyiunk együttes érdeme. 
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2. KIHÍVÁSOK ÉS PRIORITÁSOK 
  

Székfoglaló beszédemben néhány különösen fontos prioritást jelöltem ki 
bizottsági munkánk számára. Az EGSZB e területek mindegyikén fontos 
próbákat állt ki.  
 

Lisszaboni stratégia Első helyen itt a lisszaboni stratégiát említeném, hiszen e területen az 
EGSZB hivatali időszakom alatt több vonatkozásban is mérföldkőnek 
számító sikereket ért el. 
 
Ilyen igazi mérföldkőként könyvelhettük el azt, hogy az Európai Tanács 
közvetlen megbízást adott az EGSZB-nek a 2005-ös tavaszi 
csúcstalálkozó során. A nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsok és 
hasonló intézmények hálózatának keretén belüli stratégia támogatására 
szóló mandátum az EGSZB számára intézményes szerepünk elismerését 
jelentette a legmagasabb európai döntéshozatali szinten.  
 
A lisszaboni stratégia keretén belül a nemzeti gazdasági és szociális 
tanácsokkal történő szoros együttműködés a 2006. márciusi összefoglaló 
jelentés révén új dimenzióval gazdagodott. Úgy gondolom, hogy az 
együttműködés e formája kijelöli a jövőbe vezető utat.  
 
Az Európai Tanács a 2006-os csúcstalálkozó során méltatta 
erőfeszítéseinket és megújította az EGSZB mandátumát. Következő 
jelentésünket ennek értelmében a 2008-as csúcstalálkozóra fogjuk 
benyújtani. Lehetséges, hogy ez – a pozitív tapasztalatokra építve –– még 
részletesebb lesz majd, és külön-külön foglalkozik a Tanács által kiemelt 
egyes prioritásokkal.  Az ez irányú munkák már megkezdődtek. 
 

Fenntarthatóság A fenntarthatósági stratégia egyik további prioritásunk volt és jelenleg is 
az. Ezt a célként meghatározott európai „többletértéket” állítottuk a 2005 
áprilisában megrendezett saját konzultatív fórumunk középpontjába.  Ezt 
2006 márciusában intézményközi meghallgatás követte az EGSZB 
szervezésében, amely az osztrák elnökség felkérésére kidolgozott 
EGSZB-véleményhez kapcsolódott. 
 
Erőfeszítéseinket ezúttal is elismerték a legfelsőbb szinten: az Európai 
Tanács 2006 júniusában megrendezett találkozója során konkrét 
megbízást adott a témához kapcsolódó további munkák elvégzéséhez. E 
feladat teljesítésének belső feltételeiről még hivatali időszakom lejárta 
előtt döntés született.  
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Európai gazdasági és 

szociális modell 
Az európai társadalmi modell – 2004. decemberi munkaprogramunk 
egyik további prioritása – egy évvel később az állam- és kormányfők 
Hampton Courtban rendezett vitája révén a média érdeklődésének 
középpontjába került.  
 
Így hát e tárgyban kidolgozott véleményünk éppúgy nagyon aktuális volt, 
mint a 2006 júniusában megrendezett kétnapos közös konferencia az 
ILO-val. E rendezvény során egy rendkívül innovatív megközelítéssel 
keltettük fel a figyelmet: Gazdasági és szociális modellünket nemcsak a 
szokott európai, hanem nemzetközi szemszögből is részletesen 
megvilágítottuk. 
 

Tájékoztatás Európáról – 
„D-terv” 

Komoly erőket latba vetve néztünk szembe egy olyan kihívással is, amely 
valamennyi európai intézményt együttesen érint: (újra) felkelteni a 
polgárok érdeklődését Európa iránt.  
 

 2004-ben közösen arra a megállapításra jutottunk, hogy itt egy hosszú 
távú projektről van szó. Nagyon innovatív utakat jártunk be annak 
érdekében, hogy a problémára ne csak Brüsszelben, hanem az érintettek 
közvetlen közelében is keressünk megoldást. Példaként elsősorban a 
jelentős figyelmet élvező konzultatív fórumok sorozatát említem, melyek 
segítségével minden esetben közvetlen kommunikációs csatornákat 
építettünk fel a polgárok és Brüsszel között. Az EGSZB ismertető 
füzeteiben egy sor helyi hallgatói projekt jelent meg a „Tájékoztatás 
Európáról” tárgykörhöz kapcsolódóan.   
 
Ezeket az erőfeszítéseket elsősorban Önök, az EGSZB tagjai tették, az 
Önök által képviselt szervezetekkel és hálózatokkal együtt.  Ezúton 
szeretnék szívből köszönetet mondani Önöknek személyes 
szerepvállalásukért, amely e tevékenységi területen az Európai Bizottság 
szoros intézményes partnerévé tett minket, és amely hozzájárul az 
EGSZB nagyobb ismertségéhez Brüsszelen kívül. 
 

Vita Európa jövőjéről – 
civil párbeszéd 

Terveim között szerepelt, hogy az európai identitásról és Európa jövőjéről 
folytatott vitát az alkotmányozó konvent munkáin túlmutatóan is 
megtartsuk prioritásként. E témaválasztás aktualitását akaratlanul is 
megerősítette az alkotmányszerződésről szóló népszavazás negatív 
kimenetele Franciaországban és Hollandiában.  
 
E tárgykörnek több véleményt és rendezvényt is szenteltünk. Többek 
között az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága felkért minket a 
szervezett civil társadalom meghallgatására az alkotmánytervezettel 
kapcsolatban.  
 
Az osztrák elnökség alatt az e területen zajló intézményközi 
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együttműködés egyik kiemelkedő eseményének lehettünk részesei: Az 
Európai Bizottsággal együtt az EGSZB-t felkérték arra, hogy legyen a 
2006 januárjában Salzburgban „Európa hangja” címmel megtartott rangos 
konferencia egyik szervezője.  
 

Európai identitás  2006 szeptemberében az EGSZB hagyományos kétévenkénti 
konferenciáját tudatosan tematikus utókonferenciaként értelmeztem. 
Előkészítéseként számos – bizottságunk minden második plenáris hetén 
tartott – „csütörtöki találkozó” szolgált az „ami összetartja Európát” 
tárgykörhöz kapcsolódóan. Az európai társadalmi modellről szóló fent 
említett konferencia is meghatározó eleme volt az előkészületeknek. 
 

Részvételi demokrácia Az időközben meghosszabbított ideig „karanténba” zárt 
alkotmányszerződés a képviseleti demokrácia hagyományos modellje 
mellé állítja a részvételi demokrácia modelljét. A civil párbeszédben 
intézményes partnerként működő EGSZB az alkotmányszerződés 
hatálybalépésétől függetlenül vezető szerepet vállalt ezeknek az elveknek 
a továbbfejlesztésében.  
 
Ennek fontos eszköze az európai szervezett civil társadalommal 
kapcsolatot tartó csoport, amelyről még részletesebben is szó esik majd. 
Továbbra is sokat várok ettől a strukturált együttműködéstől, amely az 
Európai Bizottsággal történő együttműködésünknek is szerves részévé 
vált. 
 

EGSZB-díj a civil 
társadalomért 

Az EGSZB civil társadalmi díja, amelyet hivatali időszakom kezdetén 
hirdettem meg, első ízben 2006-ban került átadásra. Idén a díjat a civil 
társadalomnak az európai identitás ösztönzése érdekében tett 
hozzájárulásainak szenteltem  A díj jövőbeli tematikus irányultságát 
mindenkor a hivatalban lévő EGSZB-Elnökség határozza meg – hiszen 
fontosnak tartottam, hogy a díj az évek során a civil társadalmi cselekvés 
lehető legszélesebb palettáját vegye figyelembe.  
 

Közösségi szomszédsági 
politika 

Az EU szomszédsági politikáját illetően, amely szintén prioritási terület, 
az EGSZB – részben az Európai Bizottság felkérésére és mindenkor 
annak kifejezett támogatását élvezve – számos igen konkrét hozzájárulást 
tett. 
 

EUROMED Továbbra is különös hangsúlyt kapnak a déli szomszédok, tehát az 
EUROMED. A közreműködésünkkel Ammanban megrendezett civil 
társadalmi csúcstalálkozót beárnyékolták a közvetlenül a találkozót 
megelőző terrortámadások. A találkozó annál világosabban rámutatott 
arra, hogy mennyire fontosak a régión belül tett erőfeszítéseink, amelyek 
többek között a gazdasági és szociális tanácsok létrehozásának 
támogatását is magukban foglalják.  
 



 

R/CESE 1081/2006  DE-LM/VM/ms …/… 

- 6 -

Különleges első alkalmat jelentett számomra az a meghívás, hogy 2005 
novemberében az EGSZB tíz éves munkájának eredményeit a „barcelonai 
folyamatra” vonatkozó mandátumunk keretében a barcelonai 
EUROMED-csúcstalálkozón bemutassam az állam- és kormányfőknek. 
 

Keleti szomszédok  A keleti szomszédokat illetően igen élénk párbeszéd alakult ki 
Ukrajnával, ahol is a szervezett civil társadalom felépítésének és 
erősítésének ügyében a kormány közvetlen kapcsolattartó partnerévé 
váltunk. Fehéroroszország civil társadalmával is megkezdtük a 
kapcsolatfelvételt. 
 

Balkán A 2006 márciusában megrendezett Nyugat-Balkán-Fórumunk alkalmával 
Brüsszelben találkozhattak egymással a régió civil társadalmának 
képviselői. Kapcsolattartó csoportunk kezdeményezésemet folytatva a 
szinergiaterületeket érintő együttműködésben állapodott meg a stabilitási 
paktum EU-megbízottjával, Erhard BUSEKkel.  
 

Tagjelölt országok 
 

A Romániából és Bulgáriából érkező megfigyelőket a csatlakozásra 
készülve már 2006 folyamán bevontuk munkálatainkba. Az EGSZB ezen 
tagállamokból érkező tagokkal való kibővítéséhez minden feltétel adott. 
Mindkét országban előkészítő hivatalos látogatásokat tettem. 
 
A Horvátországgal létesítendő civil társadalmi vitafórum létrehozásának 
ügyében személyesen – és sikerrel – jártam közben az Európai 
Bizottságnál. Ez azért is volt fontos, mert az ezzel az országgal megkötött 
szerződések nem irányozzák elő konzultatív vegyes bizottság felállítását. 
 

Latin-Amerika Az EU, Latin-Amerika és a karibi térség országainak bécsi 
csúcstalálkozóját megelőzően az EGSZB által 2006 áprilisában 
megrendezett civil társadalmi találkozón a térség vezető civil társadalmi 
szervezetei vettek részt. Ez alkalommal is meghívást kaptam munkánk 
eredményeinek az állam- és kormányfők csúcstalálkozójának keretében 
történő személyes bemutatására.  
 

Ázsia 
 

A geopolitikai fejlemények tükrében az ázsiai térség civil társadalmaihoz 
fűződő kapcsolataink is egyre dinamikusabbá válnak. 
 

EU–India kerekasztal – 
követendő példa Kína 
számára 

Erőteljesen síkra szálltam amellett, hogy az eredményesen működő EU–
India kerekasztal-projekt példaként szolgáljon egy esetleges EU–Kína 
kerekasztal számára. Az ez irányú előkészületek igen előrehaladott 
stádiumban vannak – az első EU–Kína kerekasztal a következő hivatali 
időszakban ül össze.  
 

Japán A 2005-ös EU–Japán év jó alkalmat jelentett számomra, hogy 
szorosabbra fűzzem a kapcsolatokat az Unió e fontos kereskedelmi 
partnerének szervezett civil társadalmával. Ennek következményeképp az 



 

R/CESE 1081/2006  DE-LM/VM/ms …/… 

- 7 -

Európai Bizottság feltáró vélemény kidolgozására kért fel minket.  
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3. MUNKAESZKÖZÖK ÉS -MÓDSZEREK 
 
 

 
Annak érdekében, hogy mind tematikailag, mind pedig időszerűségüket 
tekintve fontos munkákat dolgozhassunk ki, munkamódszereink 
korszerűsítére is szükség volt. 
 

Elektronikus médiák – 
egyszerűsítés és 
korszerűsítés 

A főtitkárság figyelembe vette felvetésemet, fontos lépéseket téve abban 
az irányban, hogy az elektronikus médiák fokozottabb használata révén 
kiépüljön a belső és külső kommunikáció hálózatrendszere. Elektronikus 
hírlevelek, valamint a teljesen átdolgozott formában megjelenő EGSZB-
honlap dinamikusabbá tették az információhoz való hozzáférést.  
Különösen örülök az indiai partnereinkkel közösen az EU–India 
kerekasztalhoz kapcsolódóan létrehozott honlapprojektnek. 
 
A belső eljárások folyamatának egyszerűsítése érdekében hivatali 
időszakom alatt belső munkacsoport tevékenykedett a főtitkár személyes 
vezetésével, amely döntően hozzájárult a mindennapos ügymenet 
optimális lebonyolításához és korszerűsítéséhez.  
 

Prioritások meghatározása 
és forráskihasználás 

Azonban nem csak a műszaki, hanem a politikai feltételeit is meg kellett 
teremteni a hatékonyabb bizottsági munkának.  A diagnózis világos volt: a 
nem időszerű vélemények ártanak az EGSZB imázsának. A megoldás is 
adott volt: a lényegre való összpontosítás révén a meglévő források 
célirányos felhasználása. 

Alapvető változások  
 

Bár a fenti álláspontot sokan osztották, az ez irányba megtett út nehezen 
járhatónak bizonyult.  Végül is két ponton sikerült olyan fontos áttörést 
elérnem, amelyek a jövőben döntően megkönnyítik majd a lényegre való 
összpontosítást. 

Egyszerűsítő és szigorító 
elnökségi határozatok  

Az Elnökség először elfogadta az ad-hoc munkacsoport 
munkamódszerekről szóló jelentését („Wilkinson-jelentés”), és lényeges 
végrehajtó határozatokat hozott. Többek között kötelező érvénnyel 
egységesítették a vélemények formátumát és maximális hosszát. A 
szekcióelnökségek nagyobb szerepet kaptak a fontos és nem fontos 
témákról való döntést illetően.  
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A Működési Szabályzat 
módosítása  

A Működési Szabályzat ezzel összefüggő módosítása kiegészítette a 
bizottsági munka racionalizálásának lehetőségeit. A számomra 
legegyszerűbbnek és leghatékonyabbnak tűnő intézkedést sajnos nem 
tudtam megvalósítani: a véleménynyilvánítástól való tartózkodás 
lehetőségét olyan témáknál, amelyek esetében nem tudjuk biztosítani a 
többletértéket. Ennek ellenére az önálló előadók nagyobb mértékű 
bevonása a helyes irányba tett fontos lépés. Így megvalósulhat a 
többletértéket nélkülöző vélemények gyorsított eljárásban történő 
kezelése.  

Az út szabad E fontos változások csomagjával az EGSZB-nek hivatali időszakom 
végén minden eszköz rendelkezésére áll ahhoz, hogy lépést tudjon tartani 
a legújabb fejleményekkel. Most már a prioritások határozott 
kijelöléséhez szükséges politikai akarat a döntő – és ez a kevésbé fontos 
dolgok tudatos figyelmen kívül hagyását is magában foglalja. A nem 
időszerű vélemények elfogadására a jövőben nem szabad mentséget 
találni. 
 

Kommunikációs stratégia Az időszerű témák fokozott előtérbehelyezése kommunikációs 
stratégiánknak is szerves részét képezi. Ezt a még az előző hivatali 
időszakban kidolgozott stratégiát lépésről lépésre hajtottuk végre. A siker 
nem váratott magára: az elmúlt két év médiaelemzései az EGSZB 
ismertségének egyértelmű növekedését mutatják. 
  

A jogalkotási folyamaton 
kívül álló szakaszok 

Munkaprogramom egyik további összetevőjét az az ötlet jelentette, hogy 
az EGSZB tevékenységeit a jogalkotási folyamat előzetes és utólagos 
szakaszaira is kiterjesszük. Ez az elgondolás a soros elnökség „jobb 
jogalkotás” című kezdeményezése során termékeny talajra hullt. A 2005 
szeptemberében e tárgyban készített jelentés kijelöli az utat további 
erőfeszítéseink számára – ebben a tekintetben még sokat ígérő, új 
lehetőségek állnak előttünk. 
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4. A TÖBBI INTÉZMÉNYHEZ ÉS A STRATÉGIAI 
PARTNEREKHEZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATAINK 

 
 
Együttműködésre kész partnerek nélkül a hivatali időszak említett 
eredményeit nem sikerülhetett volna elérni.  Ezért a stratégiai 
partnerségek kiépítése munkaprogramom harmadik fő célkitűzését 
képezte. 
 

Európai Bizottság Az első és jelentős sikert az Európai Bizottsággal való 
együttműködés tekintetében könyvelhettem el: 
 

Együttműködési jegyzőkönyv 2005 novemberében José Manuel BARROSO elnököt fogadhattam 
az EGSZB-nél, hogy aláírjunk egy új együttműködési 
jegyzőkönyvet. Ezt követően – médiapremierként – a 
dokumentumot Margot WALLSTRÖMMEL együtt a Berlaymont-
épületben bemutattuk a sajtónak. A jegyzőkönyv igen ambiciózus 
igényeket támaszt az Európai Bizottsággal való együttműködéssel 
szemben, jelentősen felértékelve intézményes partnerként betöltött 
szerepünket.  

Feltáró vélemények, 
együttműködések, eszmecsere 

Már hivatali időszakom alatt is valóra váltottuk a jegyzőkönyvben 
foglaltakat.  
 
A feltáró vélemények és a közös meghallgatások száma jelentősen 
növekedett.  
 
Az Európai Bizottsággal folytatott közvetlen eszmecsere is 
egyértelműen intenzívebbé vált: José Manuel BARROSO elnök és 
Margot WALLSTRÖM alelnök hivatali időszakom alatt külön-
külön két ízben is Közgyűlésünk vendégei voltak, míg az egyéb 
plenáris üléseken, a számos szekcióülésen és külön rendezvényen 
mindig más európai bizottsági tagok tettek eleget meghívásunknak.  

Európai Parlament A Parlament elnökével, Josep BORRELL-lel fenntartott közvetlen 
kapcsolataimat ismételt meghívások követték a bizottsági elnökök 
elnöki konferenciáján való részvételre. Ezek a találkozók mindig 
közvetlen alapjául szolgáltak az EP felkérésére készülő feltáró 
véleményeknek. Ennek ellenére a Parlamenttel való 
együttműködésünk terén még sok a kiaknázatlan lehetőség, amely 
csak a munka szintjén zajló folyamatos kapcsolattartás révén 
hasznosítható – e téren a következő hivatali időszakban is sok marad 
a tennivaló.  
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Tanács A prioritások meghatározásának politikája a Tanáccsal szemben is 
meghozta az első sikereket. Hivatali időszakom a legmagasabb 
európai döntéshozatali grémium általi felkéréssel új minőségi szintet 
ért el: az EGSZB első ízben kapott közvetlen munkamegbízást az 
Európai Tanácstól. Ez a 2005-ös tavaszi csúcstalálkozón 
bekövetkező „premier” örvendetes következménnyel járt: A 
lisszaboni stratégiára vonatkozó megbízást egy évvel később 
meghosszabbították, és ezt újabb, a fenntarthatóságra vonatkozó 
mandátum követte 2006 júniusában.  
 

Kapcsolatok az EU-elnökséggel A soros EU-elnökségnek otthont adó tagállamokkal való 
kapcsolatok szorosabbra fűzésére irányuló erőfeszítéseimet is 
láthatóan siker koronázta. Hivatali időszakom alatt valamennyi a 
soros elnökségi tisztet ellátó ország lehetőséget nyújtott arra, hogy 
előkészítő megbeszéléseket folytathassak az állam- és 
kormányfőkkel, illetve az egyes kormányzati tagokkal. 
  

Együttműködések, feltáró 
vélemények, 
meghívók csúcstalálkozókra 

A soros elnökségnek otthont adó országok minisztereinek aktív 
részvételével tartott közös rendezvények megszokottá váltak. A 
soros elnökség felkérésére készített feltáró vélemények száma 
hivatali időszakomban szintén jelentősen megemelkedett: az 
elnökség tisztét ellátó országok közül egyiktől sem kaptunk 
háromnál kevesebb megbízást, sőt Ausztriától négyet is. 
 
Különösen örvendetes volt, hogy az EGSZB elnökét első 
alkalommal hivatalos csúcstalálkozókra is meghívták, így például a 
2005-ben, Barcelonában megrendezett EUROMED-
csúcstalálkozóra, valamint az EU, Latin-Amerika és a karibi térség 
országainak 2006-os bécsi csúcstalálkozójára. Első alkalommal 
történt meg az is, hogy a szociál- és foglalkoztatáspolitikáról szóló 
Informális Tanács alkalmából 2006-ban Helsinkiben rendezett 
háromoldalú találkozó keretében az EGSZB lehetőséget kapott 
álláspontjának részletes ismertetésére.  
 

Nemzeti Gazdasági és Szociális 
Tanácsok  

A nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsok hálózatával folyó 
együttműködés sokkal dinamikusabbá vált. Ennek kiváló példája a 
lisszaboni stratégia tekintetében az egymást követő tanácsi 
mandátumok alapján történő együttműködés. Ez az együttműködés a 
következő hivatali időszak alatt tovább mélyül és tartalmilag is 
bővül majd.  
 

Régiók Bizottsága A Régiók Bizottságához fűződő kapcsolatok döntően javultak. Az, 
hogy az elnökök kölcsönösen meghívják egymást a fontos 
eseményekre, ma már megszokott dolog. Elnöktársammal abban 
állapodtam meg, hogy a közös prioritásokat érintő témákban 
kidolgozzuk a tartalmi együttműködés első konkrét kiindulási 
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pontjait. A elnökök közötti rendszeres kapcsolattartást a nemsokára 
újból tárgyalt együttműködési megállapodás is rögzíti majd. 
 

Európai szociális partnerek  Az európai szociális partnerszervezetekhez fűződő kapcsolatok 
sajnos továbbra is csak eseti, főképp konferenciák keretében zajló 
együttműködésre korlátozódnak. Különösen a „Val Duchesse 
folyamat” 20. évfordulójának alkalmából megrendezett, nagy 
figyelmet keltő szemináriumra szeretnék itt utalni, amely 2005 
áprilisában a hajdani résztvevőket hozta össze a jelen szereplőivel a 
szociális párbeszéd jövőjének közös végiggondolására. 

Európai civil társadalmi 
szervezetek: 
kapcsolattartó csoport 

A civil társadalom egyéb szervezeteivel és hálózataival folyó 
együttműködésünk kedvezően alakult.  
Személyes „hagyatékomnak” elsősorban kapcsolattartó 
csoportunknak az európai szervezett civil társadalomhoz fűződő 
rendkívül sokrétű tevékenységét tekintem: e kapcsolatokat az 
Európai Bizottsággal kötött együttműködési jegyzőkönyv is külön 
említi. A partnerségnek ez az innovatív eszköze – például a 
lisszaboni stratégiára vonatkozó közös tevékenységeket illető 
közreműködés terén – kiállta az első próbatételeket és a következő 
hivatali időszakban még intenzívebben kellene ösztönözni. 

ILO A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főigazgatójával, Juan 
SOMAVIÁVAL 2005. decemberben együttműködési 
jegyzőkönyvet írtam alá, amely strukturáltabbá és a közvélemény 
számára ismertebbé teszi együttműködésünket. Az EGSZB-nek és 
az ILO-nak olyan sok a közös célkitűzése, hogy itt különleges 
szinergiapotenciál kiaknázására nyílik lehetőség. 

ECOSOC/ENSZ 2006-ban látogatást tettem New Yorkban az ENSZ-hez tartozó 
ECOSOC-nál egy hasonló megállapodás kezdeményezése 
érdekében. A válasz kedvező volt – időközben Ali Hachani elnök és 
jómagam már eleget tettünk a plenáris ülésekre szóló kölcsönös 
meghívásnak, és hivatalos levélváltás révén formális lépéseket 
tettünk a szorosabb együttműködés érdekében.  
 

AICESIS Részvételünket a nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsok és 
Hasonló Intézmények Nemzetközi Egyesületében (AICESIS) 
hivatali időszakom alatt szintén egyértelműen intenzívebbé tettem: 
fokozott tartalmi szerepvállalásunk mellé az Elnökség határozata 
társult, amely különleges státuszú, teljes tagságunkról szóló 
tárgyalások megkezdését irányozza elő.  
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5. ZÁRSZÓ 
Folytonosság Az elmúlt két év során elértem a magam elé kitűzött lényeges 

célokat. Itt a „prioritások meghatározása – korszerű 
munkamódszerek – stratégiai partnerek” súlypontok tekintetében 
elért sikereket elődeim előkészítő munkáira alapozhattam. Ez a 
folytonosság sikerünk egyik fontos összetevője. Ugyanilyen fontos 
számomra, hogy egy „rendezett házat” adjak át. 

Kultúra Egy másik, az EGSZB életét érintő igazi újítás is az én személyes 
számlámra írható: annak hangsúlyozása, hogy – az EGSZB 
meghatározása szerint – a kultúra nem más, mint „hitvallás a közös 
értékek mellett”. A kultúra mint mindennapjainkat meghatározó 
folyamat identitásteremtő kulcsfogalomként jellemezte e hivatali 
időszakot.  
 
Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy az első ez irányú 
kezdeményezésekben (úgymint a kulturális estek, kiállítások és 
hangversenyek) a kollégák, valamint intézményünk munkatársai is 
tevékenyen részt vettek. Különlegesen szép példaként említhetem az 
EGSZB új ajándékkönyvét, amely a tagság széles körének igazi 
közös projektjeként az EGSZB új névjegyeként szolgál.  

Fő célok Az EGSZB munkájának alábbi, két éves hivatali időszakomra 
előirányzott fő céljait tudtuk munkaprogramom végrehajtása révén 
megvalósítani:  
 
1. Az EGSZB munkáinak hatékonyabb szelekciója, illetve 

előretekintő elemzései és véleményei révén növelte 
szavahihetőségét. 

 
2. Az EGSZB a „Tájékoztatás Európáról” című kampány 

kulcsszereplőjévé vált. 
 
3. Az EGSZB külső ismertsége javult a megfelelő 

közönségkapcsolatok és tagjai szerepének felértékelődése révén.
 
4. Az EGSZB növelte munkáinak átláthatóságát. 
 
5. Az EGSZB a civil párbeszéd intézményes partnereként 

közösségi szinten hozzá tudott járulni a részvételi demokrácia 
fejlődéséhez. 

 
E mérleg serpenyőiben erőfeszítéseink, valamint a fent említett 
konkrét célok összessége áll: Az EGSZB munkaprogramjának 
megvalósítása révén fokozni tudta ismertségi fokát, elfogadottságát 
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és befolyását.  
 
Azonban e kezdeményezések mindegyike „folyamatban lévő 
munka” – az elért eredmények felett érzett összes büszkeségünk 
ellenére sincs okunk arra, hogy babérjainkon pihenjünk. Utódomnak 
szilárd alapokat és fontos új kiindulási pontokat adok át a további 
munkához. Egyidejűleg azonban saját munkaprogramom részben 
még megoldatlan kihívásait is örökli: 
 

- A prioritásorientált témaválasztás bevált – most már csak a 
munka tartós alapelvévé kell válnia. 

- A tagok státuszának korszerűsítése csak esetenként valósult 
meg – néhány területen még cselekvésre van szükség.  

- Az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolatokat tovább kell 
építeni. 

 
Mivel az elmúlt két évben oly sokat munkálkodtunk azon, hogy 
elmélkedjünk Európa jövőjén, illetve segítsünk alakítani azt, 
végezetül helyén valónak tűnik, hogy idézzünk egyik alapítónktól: 
Jean Monnet 1954 májusában a következőket mondta: 
„Csak az olyan változások között választhatunk, amelyekbe bele 
fogunk bonyolódni, és azok között, amelyeket tudatosan elő 
kívánunk idézni és meg akarunk valósítani.” 1 
 
Nagyon sok tudatos változásra törekedtem és örömömre szolgál, 
hogy az EGSZB követett ezen az úton.  
 
A siker minket igazolt.  
 
Hadd mondjak hát újra szívből köszönetet Önöknek 
mindnyájuknak, tagoknak és munkatársaknak, közreműködésükért.  
 
Utódomnak és mindnyájunknak sok szerencsét és sikert kívánok a 
következő hivatali időszakra! 
 

 
_____________ 

                                                           
1  „Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et 

accomplir. ” 


