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1. GAZDASÁGPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ 
 

• Harmadik vélemény a gazdasági és szociális kohézióról 

 

–  Eloadó: Paulo BARROS VALE (Munkaadók – PT) 
 

−  Hivatkozási alap: COM(2004) 107 végleges – CESE 962/2004 

 
−  Legfontosabb kérdések :  
 
Az EGSZB aggodalommal jegyzi meg, hogy a pozitív fejlodés ellenére, továbbra is eltérések 
tapasztalhatók a régiók között a gazdasági és szociális fejlodést illetoen. 
 
Szükségesnek tunik, hogy az európai gazdaság az ismereten, az innováción és az új információs és 
kommunikációs technológián alapuló tevékenységekre összpontosítson azért, hogy az európai gazdaság 
versenyképesebbé váljék, és emelkedjen a foglalkoztatottság és az életszínvonal. 
 
Az EGSZB jóváhagyja az EU kohéziós politikájának új, 2006 utáni szerkezeti felépítését csakúgy, mint 
a kohéziós politikára irányuló pénzügyi eszközök számának korlátozását és az ezzel kapcsolatos 
célkituzések, valamint pénzügyi eszközök csökkentésének elvét. 
 
Az EGSZB ismételten hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a nyomon követési bizottságok partneri 
kapcsolataiban való részvétel kötelezové váljon és felértékelodjék azáltal, hogy ezek a bizottságok 
választójogot kapnak.  
 
Az EGSZB végül örömmel veszi tudomásul, hogy az Európai Bizottság a konvergencia keretein belül 
egy különleges mechanizmust szándékozik létrehozni, amely a legkülso, valamint az állandó strukturális 
gondokkal küzdo régiók hiányosságainak pótlására irányul. 

 
− Kapcsolattartó: Roberto PIETRASANTA 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : 
roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Ipari változások és kohézió 

 
– Eloadó: José Custódio LEIRIÃO (Egyéb tevékenységek – PT) 

– Társeloadó: N. CUÉ (képviselo – BE) 

 

– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 959/2004 
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– Legfontosabb kérdések: 
 
E szakvélemény azzal a céllal készült, hogy tanulmányozza a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
szolgálatában álló eszközök megfeleloségét, illetve a vállalatok számára kedvezo környezetet biztosító 
körülmények meglétét. Ez a környezet elofeltétele annak, hogy az ipari változások a versenyképesség 
megorzésének szükségességével összeférheto módon menjenek végbe. 
 
Az a tény, hogy a következtetések és ajánlások fejezete 17 pontot foglal magában, a következokre 
mutat rá: elemzésünk kedvezo változások szükségességét támasztja alá a politikák, az eszközök, a 
régiók közösségi alapokra való jogosultsága, a helyes gyakorlat alkalmazása, a politikák és az eszközök 
közötti szinergia feltárása, valamint az EU strukturálási stratégiái, például a lisszaboni stratégia, a 
szerkezet-átalakítás és a fenntartható fejlodés megvalósításának általános összehangolása területén. 
 
Az érvek felsorakoztatása a következo elgondolások alapján történik, amelyek egyben a szakvélemény 
vezérfonalát is adják: 
 
– Regionális fejlesztés, mint a globalizáció szabályozó eszköze, csoportok létrehozása regionális 

szinten, amely hatékony eszköznek bizonyul a vállalkozások vonzására és letelepítésére. 

 
– A vállalkozások társadalmi felelossége és megfelelo gyakorlati eszközök kidolgozása a változások 

kezeléséhez és a változásokra való felkészüléshez. 
 
– Tárgyalások és társadalmi párbeszéd a vállalatokon belül, hogy a szerkezetátalakítás témájának 

felvetése társadalmilag felelos módon menjen végbe, a vállalatok vezetése és a dolgozók pozitív 
hozzáállásával, a vállalatok, a dolgozók és közösségek számára megfelelo megoldások 
kidolgozásával, ezáltal a társadalmi és gazdasági szint közötti egyensúly megteremtésével. 

 
– Partnerség a vállalatvezetok, a társadalmi partnerek, a civil társadalom között (egyetemek, kutatási 

és innovációs központok, egyesületek, stb.), valamint a helyi hatóságokkal, ezáltal a 
termelékenység-növelés feltételeinek megteremtése. 

 
– A kiemelt régiók kategóriája létrehozásának felvetése azon régiók vonatkozásában, ahol ugyan 

magas a társadalmi és foglalkoztatási kohézió szintje, de a vállalatok delokalizációja és a 
foglalkoztatási szintek fenntartását biztosító alternatív gazdasági tevékenységek hiánya miatt 
hirtelen elveszítik készségeiket. Ezek a régiók gazdasági életük helyrehozatala érdekében pénzügyi 
támogatásban részesülnének. 

 

– Kapcsolattartó:  Miguel COLERA 
    (Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
* 
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* *
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2. TERÜLET- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

 
• Nagyvárosi területek: társadalmi-gazdasági következmények Európa 

jövojét illetoen  

 

– Eloadó: Joost VAN IERSEL (Munkaadók– NL) 
 

− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 968/2004 

 
− Legfontosabb kérdések: 

 
Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az Unió érdeke az, hogy: 
 

– világosan határozzák meg, hogy a 25-ök Európájában, mely területek számítanak nagyvárosi 
területnek; 

– minden évben jelenjenek meg az ezekre a területekre vonatkozó lényeges adatok, különösen a 
European Labour Force Survey közremuködésével; 

– a fobb lisszaboni stratégiai mutatók felhasználásával kiértékelje ezeket a területeket; 
– a jelentos értéket képviselo tevékenységi csoportokat beazonosítsa ezeken a területeken; 
– az Európai Bizottság rendszeresen készítsen jelentéseket a nagyvárosi területek gazdasági és 

szociális helyzetérol és rangsorolásáról. 
 

Az információk közzététele mindenki által hozzáférheto módon: 
 

– hozzá fog járulni a nagyvárosi területek elismeréséhez és így mélyebben meg lehet ismerni 
ezeknek a területeknek a szociális, gazdasági és környezetvédelmi helyzetét; 

– könnyebbé teszi európai szinten ezen területek eros és gyenge oldalainak kiértékelését; 
– tökéletesíti majd, úgy az európai, mint a nemzeti politikák megfogalmazását és megvalósítását, 

hozzáigazítva oket ezeknek a területeknek a különleges jellegzetességeihez; 
– ellátja a helyi és a regionális hatóságokat a saját területeikre vonatkozó európai szintu 

versenyképességi rangsorolással. Jelenleg vagy nem léteznek ilyen kiértékelések vagy ha igen, 
akkor azok óriási költségekkel készültek el és hiányos információ alapján; 

– gazdagítja az európai regionális politikáról folytatott vitákat és megkönnyíti a felek közötti 
párbeszédet, mivel tárgyilagos információt szolgáltat; 

– ellátja a magánszektort olyan információval, mely hasznos lehet az üzle ti stratégiájuk 
meghatározásakor. 

 
Az EGSZB úgy véli, hogy alapveto fontosságú egy "nagyvárosi területek" egységet létrehozni az 
Eurostat-on belül, mely felelos lenne az említett adatok évenkénti ismertetéséért. 
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Az EGSZB reméli, hogy az európai intézmények egyetértenek majd ennek a véleménynek a lényeges 
pontjaival. Az EGSZB úgy véli, hogy amellett, hogy létrejön egy a nagyvárosi területek és az Európai 
Bizottság együttmuködését elosegíto fórum, a Versenyképességi tanács és a félhivatalos jellegu 
Regionális tervezési és városi ügyek tanácsa is napirendre kell, hogy tuzze ezeknek a területeknek a 
helyzetét. 

 
− Kapcsolattartó:  Alberto ALLENDE 
   (Tel. : 00 32 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

•  Vidékfejlesztés: A Salzburgi Konferencia következményei 

 
–  Eloadó: Gilbert BROS (Egyéb tevékenységek – FR) 
 

– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 961/2004 
 

– Legfontosabb kérdések : 

 

Az EGSZB javasolja ezért, hogy vizsgálják meg a jövo regionális politikája és a jövo 

vidékfejlesztési politikája közötti összhangot a „szürke foltok” csökkentése, a vidékfejlesztés 

három jövobeni tengelyérol szóló javaslat elmélyítése (azaz: versenyképes mezogazdaság, 
környezetvédelem és a gazdasági és társadalmi kohézió elosegítése vidéken) és az adminisztráció 
elemeinek egyszerusítésére koncentrálás érdekében. 

 
Az EGSZB emlékezteti az Európai Bizottságot és a Tanácsot arra, hogy a területi kohézió keretein 

belül, a vidékfejlesztés kell, hogy a regionális politika egyik legfontosabb célkituzése 

maradjon. Így, ebben a politikában kell teljes értéku választ kapniuk a vidéki munkahelyteremtés, 
folyamatos képzés és az információs technológia új vívmányaihoz való hozzáférés 
problémaköreinek.  Ezt a fejlodést tartva szem elott, az EGSZB aláhúzza, hogy a KAP második 
alappillérének elsodleges célul kell kituznie a mezogazdaság felzárkóztatását, hogy strukturális 
fejlodése megfeleljen a polgárok elvárásainak. Az EGSZB szüntelenül kéri a Tanácsot és az Európai 

Parlamentet, hogy gondoskodjanak ennek a politikának a részére a megfelelo 

pénzeszközök allokálásáról, hacsak nem akarják a lényegétol megfosztani. Az EGSZB 
kötelességének érzi, hogy határozottan szembeszegüljön minden olyan akarattal, hogy külön 
vezérigazgatóságokat nevezzenek ki, és külön biztosok felügyeljék a mezogazdasági és a 

vidékfejlesztési kérdéseket. Az EGSZB fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a többfunkciós 

mezogazdasági termelo tevékenység az élo tájak megorzésének több szempontját is 
érvényre juttatja és hangsúlyozza, hogy az elkövetkezo idoszakban a tapasztalatcserének és 

a módszerek átadásának szintén különleges helyet kell elfoglalnia. Az EGSZB támogatja tehát 
azt, hogy a „mezogazdasági üzemek beruházásaihoz nyújtott segélyprogramot” továbbra is 
folytassák. 
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A programozás egyszerusítése abban áll, hogy a vidékfejlesztés politikájának akcióit már csak egy 

alapból fedezik. Mindazonáltal, az EGSZB aláhúzza, hogy ennek az egyetlen alapnak a 

gazdálkodási módszereit összhangba kell hozni a strukturális alapokra vonatkozó 
szabályokkal. Az EGSZB aláhúzza, hogy a Leader kezdeményezést folytatni kellene a vidék új 
fejlodési utakat kereso helyi kezdeményezéseinek további támogatására.  

 

–  Kapcsolattartó:  Eleonora DI NICOLANTONIO  
               (Tel.: 00 32 546 94 54 – e-mail: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

* * 

 
 
3. FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉS TÁRSASÁGI JOG 

 

• Szociális védelem: a munka jövedelmezové tétele 
 
– Eloadó: Donna ST HILL(Munkaadók – UK) 

 

– Hivatkozási alap: COM(2003) 842 végleges – 2003/0307 COD – CESE 966/2004 

 

– Legfontosabb kérdések:  
 

Az EGSZB összetartásra szólítja fel az európai tagállamokat a munka jövedelmezové tételével 
kapcsolatos törekvéseikben azáltal, hogy – a fizetett munka elott felállított összes akadályt célba 
véve – a foglalkoztatást igazi, gazdaságilag vonzó lehetoségként kínálják fel a munkanélküliséggel 
vagy a szociális segélyekkel szemben. A legfontosabb kérdés, amellyel a tagállamoknak szembe 
kell nézni a munka jövedelmezové tétele során, az, hogy hogyan lehet a munkavállalók és 
munkanélküliek támogatásának egy olyan, közös és elfogadható szintjét megtervezni, amely 
továbbra is a munkaeropiaci részvételre buzdít. Az EGSZB mindig is különbséget tett a gyors 
hasznot váró politikák – amelyek rövid, de kilátások nélküli hasznot jelentenek az alacsony 
szakképzettséguek számára – és a hosszabb távú emberitoke-befektetések között – amelyek a 
munka jövedelmezové tételének kulcsát képezik, különösen a legjobban sebezheto réteg számára, 
hosszú távra fenntarthatóan. 
 
Az EGSZB hangsúlyozza, mennyire tekintélyes mértékben járulnak hozzá a magáncégek és 
-munkáltatók az európai foglalkoztatási célkituzések eléréséhez. Törekedni kell arra, hogy 
megtaláljuk azokat a megvalósítható keresleti politikákat, amelyek a munkáltató viselkedésének 
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megváltoztatását célozzák, méghozzá úgy, hogy az Európa-szerte a jobb minoségu, fenntartható 
foglalkoztatás lisszaboni célkituzésének megvalósítását segítse elo.  

 
Az európai gazdaságokban a jó gyakorlat támogatása mellett szorgalmazni kell a munkáltató nem 
megfelelo viselkedésének – többek közt a nemi hovatartozáson, a faji származáson, a szexuális 
irányultságon, valláson vagy koron alapuló megkülönböztetéseknek – a büntetését is az újítások 
támogatása, a munkaero-kínálat növekedése és a hosszabb szakmai élet érdekében.  
 
A tagállamokban számos eszközt és juttatási rendszert kell bevezetni, eros nemzeti koordinálással a 
háttérben, amely egyensúlyt teremt a munkaero-kínálat és a keresleti eszközök között. A 
juttatásoknak és az adószinteknek a bevételre gyakorolt és a háztartásokra vetített összhatását 
gondosan ki kell egyensúlyozni és fel kell mérni, különös tekintettel azokra az ösztönzési 
struktúrákra, amelyeket ezek a szegény háztartások számára teremtenek. Már korábban is 
hangsúlyozták, hogy más intézkedések, mint például a gyermekgondozási segély, a rugalmas 
munkaido, az állásbiztonság, a szakmai mobilitás és a képzési lehetoségek is alapveto fontosságúak 
egy olyan átfogó politikai kerethez, amely a munkát jövedelmezové hivatott tenni. 
 

− Kapcsolattartó:  Mr Alan HICK 
               (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• A munkaido megszervezésérol szóló 93/104. sz. irányelv módosítása  
 

−  Eloadó: Erik HAHR (Munkaadók – SE) 
 

−  Hivatkozási alap: COM(2003) 843 végleges – CESE 964/2004 
 

−  Legfontosabb kérdések :  
 
Ennek a közleménynek a tárgya a 2000/34/EK irányelv által módosított 1993. november 23-i 
93/104/EK irányelv, mely lefekteti a munkaido megszervezésével kapcsolatos alapveto 
követelményeket annak érdekében, hogy javuljon a dolgozók számára a munkahelyi biztonság és az 
egészségvédelem. 
 
A Bizottság: 
 
– úgy ítéli meg, hogy az Európai Bizottság által alkalmazott konzultációs módszer nem megfelelo, 

tekintettel arra, hogy a munkaido kérdése kollektív szerzodéses alkuk tárgyát képezi; az 
Európai Bizottságnak konzultálnia kellett volna a szociális partnerekkel, mielott ezt a 
konzultációs folyamatot elindítja az Európai intézményekkel és a két Bizottsággal; 
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– úgy látja, hogy egy alaposabb elemzésre is szükség van azzal kapcsolatban, ahogyan a 
Munkaido Irányelvet a Tagállamok törvényhozásába bevezették, és, hogy a bevezetés milyen 
hatással járt; 

 
– úgy véli, hogy a jelen rendelkezések biztosítják a szükséges rugalmasságot a szociális 

partnereknek a munkaido megfelelo módosításához, mivel a 12-hónapos vonatkoztatási 
idoszakot ma már számos tagállamban alkalmazzák a kollektív szerzodésekben; 

 
– megjegyzi, hogy a munkaido meghatározására vonatkozó bírósági ítéletek még problémát 

okozhatnak a jövoben, de – a jelen körülmények között – nem óhajtja az egyik Európai 
Bizottság által ajánlott megoldást sem ajánlani; 

 
– nem szándékozik állást foglalni az „opt-out” kérdésében ebben a stádiumban, annak ellenére, 

hogy vannak fenntartásai; a helyzet sokkal mélyebb és a szociális partnerekkel közösen 
végrehajtott elemzése szükséges; 

 
– fel szeretné hívni a figyelmet azokra a különleges nehézségekre, melyekkel a szülok 

szembesülnek, amikor munkájukat próbálják összeegyeztetni családi kötelezettségeikkel. 
 

− Kapcsolattartó: Torben BACH NIELSEN 
   (Tel.: 00 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
* 
 

* * 
 
 

4.  A BELSO PIAC ÉS A GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS ADÓZÁSI 
ÜGYEK 

 

• Többéves KKV-program 
 
– Eloadó: Dimitrios N. DIMITRIADIS (Munkaadó – EL) 

 
– Hivatkozási alap: COM(2003) 758 végleges – 2003/0292 COD – CESE 950/2004 

 

– Legfontosabb kérdések : 
 
Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által javasolt módosításokat a 2000/819/EK határozathoz. 
 
Az EGSZB úgy véli, hogy a KKV-garanciahitel különösen hasznos, ezért azt kéri, hogy jelentosen 
növeljék meg ezt a támogatási keretet, valamint tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy azok az 
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országok is közvetlenül részt részesedhessenek belole, amelyek mindeddig nem tartoztak a hatálya alá 
(Görögország, Írország és Luxemburg). Az EGSZB támogatja, hogy kiterjesszék a garanciahitelt az új 
tagállamok csatlakozására való tekintettel; ezért ennek a programnak a költségvetését felül kell 
vizsgálni. 
 
Az EGSZB felkéri az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ETF Start-up hitel 
további bovítésére, mivel ez alapveto támogatási eszköz innovatív KKV-k létesítéséhez és magas 
kockázatú üzleti vállalkozások támogatásához.  
 
Az EGSZB azt kéri, hogy jelentosen növeljék meg a finanszírozási alapokat a szükségleteknek a 
kielégítésére. Az EGSZB-nek meggyozodése, hogy a kutatás és technológiafejlesztés hatodik 
keretprogramjában szerzett tapasztalat után újra be kellene vezetni kis léptéku programokat a KKV-k 
számára. 
 
Az EGSZB egyetért az Európai Bizottság javaslatával, amely a JEV-t korábban szeretné leállítani a 
jelenlegi, sokat bírált struktúrájára való tekintettel. Azonban az EGSZB szeretné hangsúlyozni, hogy 
továbbra is támogatja a több nemzetet átfogó közös vállalkozásokat. 
 

– Kapcsolattartó:  Aleksandra KLENKE 
        (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Kifizetések a belso piacon belül 
 
–  Eloadó: Guido RAVOET (Munkaadó – BE) 

 
–  Hivatkozási alap: COM(2003) 718 végleges – CESE 951/2004 

 

–  Legfontosabb kérdések : 
 

Az EGSzB támogatja az Európai Bizottság arra vonatkozó próbálkozását, hogy erosítse a fogyasztók 
bizalmát, a jogbiztonságot és a fizetési muveletek piaci hatékonyságát a belso piacon. 
Örvendetesnek tartja továbbá, hogy az önszabályozást és az együttes szabályozást a fejlodés 
lehetséges útjának tekintik a 21 mellékletben említett számos területen. 
 
Világos, hogy ha az önszabályozási intézkedések nem bizonyulnak sikeresnek, európai szabályozást 
kellene fontolóra venni. 
 
Az új jogi keret konzisztens kell, hogy legyen az európai fogyasztóvédelmi stratégiával, amelynek 
legfontosabb célkituzése, hogy egységes és magas szintu fogyasztóvédelmet valósítson meg. 

 

 –  Kapcsolattartó:  Aleksandra KLENKE 
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         (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

•  Osztalékadó / Természetes személyek  
 
– Eloadó: Daniel RETUREAU (Munkavállalók – FR) 

 

– Références: COM(2003) 810 végleges – CESE 963/2004 
 

– Legfontosabb kérdések : 
 

Az EGSZB úgy véli, hogy a kettos adóztatás és a bejövo és kimeno, valamint a belföldi osztalékok 
forrásadójának megkülönböztetés nélküli kezelése lenne a legfontosabb célkituzés anélkül, hogy ez 
kockára tenné az egyének egyenloségének alapelvét az adóterhek nemzeti szintu kivetése elott. A 
tagállamok is fontolóra vehetnék az együttmuködést a hasonló adózási gyakorlattal rendelkezo 
országokkal, a rendelkezésre álló legjobb adózási gyakorlatok tanulmányozása végett.  
 
Az EGSZB végül úgy véli, hogy az Európai Bizottság közleménye utat nyit az olyan problémák 
megoldása elott, amelyek ügyében gyakran fordulnak az Európai Bírósághoz, ezt pedig a jövoben el 
kell kerülni, hogy a Bíróság ebben az ügyben ne legyen feleslegesen túlterhelve. 

 

– Kapcsolattartó:  Szíj Borbála  
        (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 

 

 
• Konzultációs eljárás – pénzügyi hitelek 
 
–  Eloadó: FRANK von FÜRSTENWERTH (Munkaadók – DE) 

 
–  Hivatkozási alap: COM(2004) 159 végleges – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004 

 

–  Kapcsolattartó:  Aleksandra Klenke 
        (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 
* 
 

* * 
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5. KAPCSOLATOK A TAGJELÖLT ORSZÁGOKKAL 
 

• Az EU és Törökország kapcsolata a 2004. decemberi Európai Tanács 
fényében 

 
– Eloadó: Thomas ETTY (Munkavállalók – NL) 

– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 965/2004 

– Legfontosabb kérdések : 

Ebben a véleményben az EGSZB az EU és Törökország kapcsolatára vonatkozó álláspontját 
ismerteti a 2004. decemberi európai csúcson hozandó döntéssel kapcsolatban, mely annak 
lehetoségét vizsgálja majd meg, hogy lehet-e rögzíteni egy idopontot, amikor elkezdodhetnek 
Törökországgal a csatklakozást elokészíto tárgyalások. 

 
Az EGSZB emlékeztet arra, hogy Törökország több évtizeden át demonstrálta, hogy egyértelmuen 
Európa irányába fordult. 

 
Az EGSZB szerint Törökországban a reformfolyamat eredményei az elmúlt két-három évben 
rendkívül meggyozoek voltak.  
 
Az EGSZB hangsúlyozza, hogy Törökországnak ugyanazokat a politikai kritériumokat kell 
teljesíteni, mint a többi tagjelölt országnak a tárgyalások megkezdése elott; teljesítményét a 
reformfolyamatban ugyanolyan mérce alapján kell mérni, mint a többi tagjelölt ország esetében. 
Minden erofeszítést meg kell tenni, hogy az EU részérol történo kettos mérce alkalmazásának még 
a gyanúja se merülhessen fel.  
 
AZ EGSZB úgy véli, hogy az EU követelheti – és valóban reális ez a követelés –, hogy hiteles 
fejlodési folyamatában Törökország 2004. végére érkezzen el egy olyan pontra, ahonnan már nincs 
visszaút.  
 
Az EGSZB nézete szerint a Törökországgal a csatlakozási tárgyalások megkezdésének kérdésében 
pozitív döntést kell hozni, amennyiben Törökország kormánya a következo decemberig elvégezte a 
következoket: 
 
– lépéseket tett a hadseregnek a török társadalomban betöltött szerepével kapcsolatban (a 

hadseregnek korlátoznia kell tevékenységét az alapveto feladatai elvégzésére, a honvédelemre 
és a biztonság biztosítására); 

 
– eltökéltséget mutatott konkrét lépéseken keresztül arra, hogy teljes mértékben a gyakorlatba 

ültesse az ország dél-keleti területein élo kurdok kulturális jogait biztosító jogi reformokat 
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– elkezdte a gyakorlatba ültetni a kifejezett szándékot a dél-keleti területen az 1980-as és 1990-es 
években kitört eroszakos cselekmények áldozatainak kárpótlása ügyében az önkéntes 
visszaszolgáltatás, rehabilitáció és kitelepített áldozatok számára nyújtandó kártérítés keretében; 

 
– jogalkotását és joggyakorlatát a szakszervezetek alapveto jogaira vonatkozóan, teljes 

mértékben összhangba hozta az ILO 87-es és 98-as Konvencióival ; 
 
– megtisztította az egyesülési jogot minden antidemokratikus elemtol és a gyakorlatban 

felszámolta az eredeti civil társadalmi szervezetek, beleértve a vallási alapítványok muködését 
korlátozó megkötéseket; és 

 
– megteremtette a Törökországi Gazdasági és Szociális Tanácsa szabad és független 

muködésének feltételeit. 
 
Az EGSZB oszintén reméli, hogy a 2004. decemberi európai csúcsig a politikai kritériumok betöltetnek 
és minél elobb megkezdodhetnek így a tárgyalások. 
 

– Kapcsolattartó:  Jacques KEMP 
         (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

* * 

 
 
6. IPAR- ÉS ÁGAZATPOLITIKA 

 

• Textilipar 
 
–  Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók – IT) 

–  Társeloadó: Michel NOLLET (Munkavállalók – BE) 

 
–  Hivatkozási alap: COM(2003) 649 végleges – CESE 967/2004 

 
–  Legfontosabb kérdések : 

 
Létfontosságú, hogy az Európai Bizottság, a tagállamokkal és a szociális partnerekkel 
együttmuködésben sikeresen támogassa a textil- és ruhaipari ágazatot technológiájának 
korszerusítése végett és a globalizáció kihívásaival szemben. A közösségi politikák által már 
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megalapozott technológiai platformok mellett egy negyedik, a modern tervezésu textil számos 
innovatív szempontjának szentelt platform is elore vetítheto. 
 
Az innovációs képességet is növelni kell – különösen a KKV-kat illetoen – helyi szinten elfogadott 
projektek és programok segítségével, az összes szociális partner hozzájárulásával és a 
kutatóközpontok bevonásával. Rendkívül hasznos volna egy kiválósági hálózatot létrehozni, amelyet 
szoros kapcsolat fuz a vállalkozásokhoz és a munkaeropiachoz, amely kihasználhatná a Hatodik 
Keretprogram nyújtotta lehetoségeket, és egy olyan technikai elorevetítési programot valósíthatna 
meg, amely elosegíthetné a szektor technológiai fejlodését. 

 
Az EGSZB úgy véli, hogy a „szociális piacgazdaság" európai látomásának teljes súlyát kellene latba 
vetni a WTO szabályainak javítása érdekében. Haladéktalanul be kell tartatni számos szociális, 
környezetvédelmi és gazdasági prioritást mivel az EU – mint a globális gazdaság egy résztvevoje – 
hatékonyabbá teheti a globális kormányzást.  
 
A vámtarifa-engedményeket csak a 49 legkevésbé fejlett országban kellene bevezetni. A dohai 
tárgyalássorozatnak nagyobb kölcsönösséghez kellene vezetnie a páneuro-mediterrán terület és 
Ázsia országai között. 
 
Az EGSZB támogatja az Európai Bizottságnak a kereskedelem védelmét megcélzó eszközök 
megszigorítására irányuló törekvéseit. Az uniós vámvizsgálatokat is meg kell erosíteni a közös 
vámrendszer minél elobbi elérése érdekében. 

 
A hamisítás és a csalás elleni küzdelem és a vásárlók megfelelo tájékoztatása érdekében 
eredetcímke-rendszert lehetne bevezetni. Az EGSZB azt javasolja, hogy a textilek nyomon 
követhetoségének lehetoségét is ki lehetne aknázni. 

 
–  Kapcsolattartó:  Aleksandra KLENKE 
               (Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

• Hajógyártás  
 
–  Eloadó: Joost van IERSEL (Munkaadók – NL) 

 
–  Hivatkozási alap: COM(2003) 717 végleges – CESE 949/2004 

 

–  Legfontosabb kérdések : 
 

A LeaderSHIP 2015 a világszinten egyenlo esélyeket biztosító játéktér elérését tuzi ki célul. Az 
EGSZB hangsúlyozza ennek a politikai területnek mint a teljes stratégia sarokkövének fontosságát. 
Teljes mértékben támogatja az EU jelenlegi kereskedelempolitikai megközelítését, amely egy 
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hatékony nemzetközi megállapodásra törekszik a szigorú fegyelem biztosítása érdekében 
világszerte. 
 
A K+F és az innováció kulcsfontosságú a siker biztosítása érdekében.  
 
Az EGSZB azon az állásponton van, hogy a LeaderSHIP programban ajánlott európai 
garanciaalapot mihamarabb muködoképes állapotba kell hozni. 
 
Az EGSZB helyesli az ipar és az Európai Bizottság közötti megállapodást a szektorban szükséges 
környezetvédelmi követelményekrol és politikákról. 
 
Az EU-nak még mindig jelentos hiányosságai vannak a vízi szállítás biztonságára vonatkozó 
szabályok végrehajtása terén. 
 
A rövid távú tengeri szállítás megerosítése és a forgalomnak a közutakról a tengerre való 
áthelyezése szintén fontos környezetvédelmi célkituzés. Ezeknek a céloknak az eléréséhez tovább 
kell tökéletesíteni a korszeru infrastruktúrát, a hajókat és a kikötoket egyaránt.  
 
Az emberi tényezo alapveto összetevo, és az EGSZB helyesli a szektorok közötti párbeszéd 
fokozását, amelyben az Európai Bizottságnak, a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek mind 
megvan a maguk szerepe.  
 
Az EGSZB örül annak, hogy Európa egyre inkább kedvez a gyáripar különleges ágazatainak, mint 
például a hajógyártásnak és a repülésnek a védelmi célkituzések, valamint a polgári és a védelmi 
ipar közötti együttmuködés terén.  
 

– Kapcsolattartó:  João PEREIRA DOS SANTOS 
               (Tel.: 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
 

* * 

 
7. ENERGIA – GYÁRTÁS ÉS ELOSZTÁS 

 

• Fúziós energia 

 
–  Eloadó: Gerd WOLF (Egyéb tevékenységek – DE) 

  
–  Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 955/2004 

  
–  Legfontosabb kérdések : 
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Az EGSZB egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy a fúziós energia békés célú felhasználása 
hosszú távon képes az energiaellátás kérdését fenntartható, környezetkímélo, és versenyorientált 
módon megoldani. 

 
Ez a jövo technológiája, és ez a következo potenciális elonyöknek köszönheto: 
a közeljövoben az üzemanyagok végtelen mennyiségben rendelkezésre fognak állni. 
nem keletkeznek "éghajlatváltoztató" gázok, hasadási termékek vagy aktinidák. 

a bennük rejlo biztonsági szempontból fontos tulajdonságok eleve lehetetlenné tesznek bármilyen 
ellenorizetlen nukleáris kilengést. 
az égéstérben levo anyag rádioaktivitása lecsökkenhet a szénsalak rádiotoxicitásának szintjére, száz 
és legfeljebb több száz év közé; ez lényegesen könnyít a végleges tárolás kérdésének megoldásán. 
 
A fúziós energia különösen jól kiegészíti a megújuló energiaforrásokat – azzal az elonnyel, hogy a 
szél- illetve napenergiával ellentétben az idojárás, év-és napszak nem meghatározó tényezo. Ez a 
komplementaritás – igazodás az aktuális igényekhez – a centralizált és decentralizált rendszerek 
között is megfigyelheto. 
 
Az EGSZB nyíltan hangoztatja, hogy a fúziós energiával kapcsolatos K&F programok fokozott 
támogatását elo kell segíteni. Az ITER építése és a DEMO kifejlesztése érdekében végrehajtott 
jelentos ipari befektetések egyszerre erosítik majd meg a gazdaságot, és – ami sokkal fontosabb – 
lendületet adnak a szaktudásnak és az innovációnak ezen a gyorsan fejlodo és kihívásokkal teli 
területen. Ehhez nélkülözhetetlen a nagyon komoly elszántság a lisszaboni és göteborgi stratégiák 

megvalósítása érdekében. 
 
Az EGSZB ezért megjegyzi, hogy örömmel fogadja és támogatja az Európai Tanács 2004. március 
25-i és 26-i döntését, melyben megerosíti az Európai helyszín egyhangú támogatását az ITER 
programmal kapcsolatban. Az EGSZB felkéri a Tanácsot, a Parlamentet és az Európai Bizottságot, 
hogy  minden lehetoséget oszintén figyelembe véve tegyenek arra irányuló javaslatokat – ha 
szükséges dolgozzanak ki új nemzetközi struktúrákat – annak érdekében, hogy az ITER-program, a 
fenntartható energiaforrás kifejlesztésében vállalt meghatározó szerepénél fogva, mindenképpen 
megvalósulhasson Európában. 

 
– Kapcsolattartó:  Siegfried JANTSCHER  
              (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

• Elektromos csatlakozások/Szlovénia 

 
– Eloadó: Jan SIMONS (Munkaadók – NL) 

  
–  Hivatkozási alap: COM(2004) 309 végleges – 2004/0109 COD – CESE 958/2004 
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–  Kapcsolattartó: Siegfried JANTSCHER  
           (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
* 
 

* * 

 
 
8. TELEKOMMUNIKÁCIÓS URPOLITIKA 

 

• Helyzetjelentés/GALILEO 

 
– Eloadó: Stéphane BUFFETAUT (Munkaadók – FR) 

  
–  Hivatkozási alap: COM(2003) 112 végleges – CESE 956/2004 

  
–  Kapcsolattartó:  Raffaele DEL FIORE  
              (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 

 
* 
 

*  * 
 
 

9. KÖZLEKEDÉS – BIZTONSÁG 
 

• Kikötoi biztonság 

 
– Eloadó: Anna BREDIMA-SAVOPOULOU (Munkaadók – EL) 

  
– Hivatkozási alap: COM(2004) 76 végleges – 2004/0031 COD – CESE 954/2004 

  
 – Kapcsolattartó:  Luís LOBO 
                (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Vasúti vállalkozások engedélyezése 
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–  Eloadó: Eduardo Manuel CHAGAS (Munkavállalók – PT) 

  
–  Hivatkozási alap: COM(2004) 232 végleges – 2004/0074 COD – CESE 957/2004 

  
–  Kapcsolattartó:  Luís LOBO 
              (Tel. : 00 32 2 546 97 17 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 

 
• Nemzetközi Szabályzat / Tengerhajózási Biztonság 

 
–  Eloadó : Anna BREDIMA-SAVOPOULOU (Munkaadók – EL) 

  
–  Hivatkozási alap: COM(2003) 767 végleges – 2003/0291 COD – CESE 953/2004 

  
–  Kapcsolattartó:  Luís LOBO  
               (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
* 
 

*  * 

 

 

10. MENEKÜLTÜGYI POLITIKA  
 

•  Nemzetközi Bevándorlási Egyezmény  
 
–  Eloadó: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Munkavállalók – ES) 

 

–  Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény – CESE 960/2004 
 

–  Legfontosabb kérdések : 
 
Azokkal a véleményekkel összhangban, amelyeket az Európai bevándorlási politikával 
kapcsolatosan, az Európai Parlament véleményét támogatva fogalmazott meg, az EGSZB bíztatja 
az Európai Unió tagállamait a Bevándorlók és Családtagjaik Jogvédelmérol szóló Nemzetközi 
Egyezmény ratifikálására. 
 
Az EGSZB felszólítja a Bizottság Elnökét és a Tanács jelenlegi Elnökségét, hogy tegyék meg a 
szükséges politikai kezdeményezéseket, mellyel biztosítani lehet, hogy a tagállamok ratifikálják ezt 
az egyezményt az elkövetkezendo 24 hónap során, valamint az EU is, mihelyt az 
alkotmányszerzodés lehetové teszi számára nemzetközi egyezmények aláírását. A ratifikálás 
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megkönnyítésére, a Bizottságnak egy tanulmányt kell készítenie, melyben elemzi az egyezménnyel 
kapcsolatos nemzeti és közösségi jogszabályokat. Ezen kívül a szociális partnerek és a civil 
társadalom egyéb szervezetei is csatlakozzanak az EGSZB-hez és a Bizottsághoz a ratifikálás 
elomozdítása érdekében. 

 

−  Kapcsolattartó:  Pierluigi BROMBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
 

 

 


