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Tisztelt Demján Sándor Elnök Úr! 
Tisztelt Csizmár Gábor Miniszter Úr! 
Tisztelt                       ! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Különleges megtiszteltetés és öröm számomra, hogy Elnök Úrral és Miniszter Úrral együtt 
megnyithatom a magyar Gazdasági és Szociális Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság e fontos közös konferenciáját. Az EGSZB nevében mindenekelott hálásan köszönöm 
szívélyes és nagyvonalú budapesti meghívásukat és azt, hogy a rendezvényt a magyar Országház 
gyönyöru és történelmileg oly jelentos épületében tarthatjuk meg. Nagyra értékeljük, hogy ezt 
lehetové tették számunkra. 
 
Hadd éljek az alkalommal, és emlékeztessek egy, az európai identitás szempontjából rendkívül fontos 
eseményre: a budapesti forradalomra éppen ötven évvel ezelott. 1956-ban a magyarok elszántan és 
csodálatra méltó bátorsággal indultak harcba az elnyomás ellen, a szabadságért és az igazságért. Bár 
rövid távon nem nyerhettek a magyarok, a felkelés hosszú távon kijelölte a jövobe vezeto utat, és 
jelentosen hozzájárult ahhoz, hogy Európa tudatára ébredjen saját értékeinek. Ez nagymértékben 
elomozdította az európai integrációt. Csak azt kívánhatjuk, hogy Budapest szelleme hassa át mostani 
összejövetelünket is, ismét új lendületet adva a jövobeni munkáknak. 
 
Konferenciánk rendkívül fontos esemény az Európai Unión belüli, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságban és annak európai és nemzeti partnerszervezeteiben képviseltetett szervezett civil 
társadalom számára. Ugyanis az elkövetkezo két napon itt, Budapesten, nyilvánosan állást foglalunk 
az Unió egyik legfontosabb társadalmi korszerusítési projektjével, az úgynevezett „lisszaboni 
stratégiával” kapcsolatban.  
 
A mi szemszögünkbol a stratégia sokkal több, mint pusztán gazdasági reformprogram, amelynek 
célja, hogy Európa egy évtized alatt a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasági térségévé 
váljon – ahogy a felületes propaganda sajnálatos módon újra meg újra fogalmaz. Mi úgy gondoljuk, 
hogy a 2000. márciusi lisszaboni Európai Tanács határozatai mögött álló általános elképzelés 
kifejezetten ambiciózus össztársadalmi jövoképet körvonalaz Európa számára. Amennyiben 
megfelelo módon valósul meg, az elképzelést teljes mértékben támogatjuk. 
 
Magától értetodo, hogy egy ilyen projekt minden szakaszában biztosítani kell a civil társadalom 
tevékeny részvételét, hiszen a terv kihatással van az összes európai polgár életére és a jövo 
generációinak létfeltételeit is alapvetoen befolyásolja. Ezért közösen úgy döntöttünk, azt a kérdést 
helyezzük a konferencia középpontjába, hogy „vajon valóban kielégíto módon bevonták-e a 
szervezett civil társadalmat a lisszaboni stratégia gyakorlati átültetésébe és végrehajtásába?”, és hogy 
az uniós intézmények, illetve a tagállamok felé egyértelmuen kifejtjük véleményünket e tárgyban. 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
A 2005. márciusi Európai Tanács következtetéseiben arra szólította fel az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságot, hogy a „lisszaboni stratégia” végrehajtását elomozdító civil kezdeményezések 
vonatkozásában olyan interaktív hálózatot építsen ki az uniós tagállamok nemzeti szintu gazdasági és 
szociális tanácsaival és a hasonló partnerszervezetekkel, amelynek célja a stratégia eddigi 
végrehajtásának értékelése és a jobb megvalósítást ösztönzo javaslatok megfogalmazása. A Tanács 
azt is kérte, hogy a szervezett civil társadalom különbözo szinteken megvalósuló együttmuködésének 
eredményeirol a legközelebbi, 2006-os tavaszi Európai Tanács alkalmából jelentésben számoljunk be. 
 
Partnereinkkel, a nemzeti gazdasági és szociális tanácsokkal szívesen eleget tettünk a felszólításnak, 
és elkötelezetten foglalkoztunk a kérdéssel. A nemzeti partnerszervezetek mindenekelott az idoközben 
eloterjesztett nemzeti reformterveket vizsgálták meg alaposan, és elgondolkodtak arról, hogy nemzeti 
összefüggésben milyen szerepet játszik a szervezett civil társadalom a stratégia megvalósításához 
szükséges politikák megfogalmazásában – illetve, hogy mindez hogyan fest a valóságban és hol 
fedezhetok fel hiányosságok. Az eredmények 27 országos jelentésben olvashatók. 
 
A lisszaboni stratégia európai távlatból tekintett megvalósításának kérdését részletesen megvitattuk az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és az EGSZB-ben közvetlenül nem képviselt európai civil 
szervezetek és hálózatok között mintegy másfél éve létezo kapcsolattartó csoportban is. „A lisszaboni 
stratégia jövojérol” címu véleményében a kapcsolattartó csoport részletesen kifejtette nézeteit. A 
dokumentum érdekessége, hogy különbözo felfogások olyan, a kapcsolattartó csoport tagjai között 
már gondosan összehangolt szintézisérol van szó, amely a különféle ágazatokat felvonultató európai 
civil hálózatok nagyszámú nemzeti szintu tagjának szempontjait, meggyozodéseit és követeléseit 
gyujti egybe. 
 
Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésszakára ezt a sok meghatározó munkát foglaltuk össze egy 
átfogó jelentésben. A bevezeto fejezetben összegezzük azokat a felismeréseket, amelyekre a közös 
munka során jutottunk, és megfogalmazzuk a civil társadalmi szempontjaink alapján szükséges 
követeléseket a politikákkal szemben. Ennek során kiemeljük azt is, hogy a lisszaboni stratégia 
megvalósításának támogatásához milyen lehetoségeket nyújthat az az interaktív hálózat, amelyet az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság partnereivel együttmuködve dolgozott ki. Ugyanakkor 
hangsúlyozzuk, hogy az EGSZB, illetve a nemzeti és európai szintu partnerek nemcsak készek a 
további szoros és kölcsönös bizalmon alapuló együttmuködésre az Unió intézményeivel és a 
tagállamokkal a szóban forgó területen, hanem kifejezetten érdekeltek is ebben. 
 
Az összefoglaló jelentés eloször a mai konferencián kerül a szélesebb nyilvánosság elé. Az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság munkájának további fontos eredményeként a konferencia résztvevoi 
kézhez kapják az EU osztrák elnöksége által kért véleményt a következo tárgyban: „A tudásalapú 
európai társadalom felé – A szervezett civil társadalom hozzájárulása a lisszaboni stratégiához”. 
Rendelkezésre bocsátjuk továbbá az EU-n belüli nemzeti gazdasági és szociális tanácsok és hasonló 
szervezetek, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökeinek és fotitkárainak 2005. 
november 25-i zárónyilatkozatát, amelynek címe: „Az európai folyamatba vetett bizalom 
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visszanyerése a civil társadalommal folytatott valódi párbeszéd kialakítása révén”. Ezeket a 
dokumentumokat a konferencia során részletesen bemutatjuk és további vitánk alapjának tekintjük. 
 
Reméljük, hogy véleménycserénk további érdekes ötleteket eredményez, amelyeket Demján Sándor 
úr és jómagam mint a konferencia elnökei beépíthetünk az EU tavaszi csúcsához intézett közös 
közleményünkbe. Ezen túlmenoen igyekszem vitáink alapján megfogalmazni és a záróülésen Önök 
elé terjeszteni néhány, számomra különösen fontosnak tuno ajánlást az Európai Unió intézményei 
részére. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Hálásan köszönöm figyelmüket, és mindnyájunknak rendkívül érdekes és építo vitát kívánok azzal 
kapcsolatban, hogy mint szervezett civil társadalom hogyan járulhatunk hozzá eredményesen az 
Európa jövojének sikeres megformálását segíto stratégia jobb, az európai polgárt megnyero, sot 
lelkesíto megvalósításához. 
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