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  Atzo Nicolaï, az európai ügyekért felelos holland miniszter, ismertette a holland elnökség 
prioritásait. 
 

1. EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS 
 
• A gazdasági kormányzás javítása az EU-ban 

 
Eloadó: Joost VAN IERSEL (Munkaadók – NL) 
− Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény - CESE 1203/2004 
 
− Legfontosabb kérdések: 
 
 A hatékony politika és integráció csakis olyan, világosan áttekintheto, hiteles intézményi 
keretben képzelheto el, amely biztosítja az európai megállapodások nyomon követhetoségét. Az EGSZB 
ezért kiemelten foglalkozik az intézményi és irányítási peremfeltételekkel, azaz a jó kormányzással. 

 
 A bovítés utáni Unióban az Európai Bizottságnak szilárd megalapozottsággal kell 
rendelkeznie. A kormányköziség irányába mutató reflexek kezdenek megerosödni. Az EGSZB 
eroteljesen figyelmeztet ennek a tendenciának a veszélyeire. A jelen kulcsfontosságú periódusban a 
minosített többség elvének kiterjesztése kedvezo hatással lesz. Az EGSZB amellett száll síkra, hogy a 
Versenyképességi Tanácsnak átláthatóbbnak kell lennie.   

 
 Az Európai Tanács tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottság „menetrendet” fog 
összeállítani a lisszaboni stratégia megerosítése és tényleges alkalmazásának garantálása érdekében. 
Az EGSZB szerint az „új stílusú” lisszaboni folyamat tanulhatna az „Európa ’92” esetében már bevált 
módszerekbol. Ugyanakkor a megvalósítás általában kívánnivalót hagy maga után. A következo témák 
is helyet érdemelnek az „új stílusú” lisszaboni folyamatban: 
 

– az iparpolitika kialakulása bizonyos, a vállalatok, az Európai Bizottság és az Európai Tanács 
közötti megegyezés alapján kialakult területeken (ilyen a szociális egyeztetés); 

– az EU technológiai programjainak és platformjainak eredményei, a tudásalapú intézetek és a 
tudósok határokon átnyúló együttmuködésének erosítése az Unión belül, valamint az egyetemek 
és a piaci szereplok közötti együttmuködés elosegítése; 

– a regionális politika, különös hangsúlyt fektetve a tudásalapra és a megújulásra. 
 
  A „Partnership for Change” (Partneri együttmuködés a változásért) nagy 

lehetoségeket rejt magában. Ez a program újfajta kommunikációt és új szövetségek 
létrejöttét eredményezheti az európai integrációs folyamatban közremuködok között. Ez is 
része a jó kormányzásnak. 

 
Kapcsolattartó: Gilbert MARCHLEWITZ 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Pénzügyi kilátások 2007–2013 
 

– Eloadó: Georgios DASSIS (Munkavállalók – EL) 
 

− Hivatkozási alap: COM(2004) 101 végleges - CESE 1204/2004 
 
− Legfontosabb kérdések: 

Az EGSZB nagy általánosságban pozitív véleményt formált az Európai Bizottság alábbi, a Tanács és 
az Európai Parlament részére készített közleményérol: „Közös jövonk építése: a kibovült Unió 
politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007–2013 között”. Ugyanakkor az EGSZB 
hangsúlyozza, hogy vannak fenntartásai ezzel a közleménnyel kapcsolatban, elsosorban az, hogy nem 
állnak rendelkezésre a pénzügyi eszközök az EU lisszaboni stratégiájának és a fenntartható 
fejlodésnek a népszerusítésére.  
 

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

*  
 

*         * 

 
2. A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG FELÉLÉNKÍTÉSE 
 
• Akcióterv: Európai vállalkozási ütemterv 
 
– Eloadó: Ben BUTTERS (Munkaadók - UK) 
 
– Hivatkozási alap: COM(2004) 70 végleges - CESE 1198/2004 
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– Legfontosabb kérdések: 
 

Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság akciótervét és megismétli a Vállalkozási Foigazgatóságnak a 
folyamat kezdete, 2002 eleje óta tett erofeszítései iránti nagyrabecsülését.. Az EGSZB azonban 
szükségét látja a sikeres megvalósítás érdekében annak, hogy az akcióterv különbözo stratégiai 
területeinek bizonyos pontjai világosan meg legyenek határozva. Az EGSZB felismeri viszont azt is, 
hogy a jelenleg szükségesnek ítélt intézkedések nagy részét a Vállalkozási Foigazgatóság fölött 
elhelyezkedo döntéshozóknak kell megtenniük. 
 
Az akcióterv csak egy állandó, hosszú távú folyamat kiindulópontját jelenti. Ez a folyamat csak 
akkor lehet sikeres, ha minél szélesebb körben tudja vízszintesen összekapcsolni a politika területeit, 
függolegesen pedig a különbözo szinten álló politikai döntéshozókat.. Az akciótervnek és az Európai 
Bizottság egyéb, küszöbön álló kezdeményezéseinek pozitív reakciót kell kiváltaniuk a politikai 
döntéshozókból. Az EGSZB aktív szerepvállalásra szólítja fel különösen az Európai Bizottság többi 
Foigazgatóságát és a tagállamok hatóságait.  Az EU-intézmények részérol az jelentené a leheto 
legnagyobb hozzájárulást a vállalkozói tevékenység fokozásához Európában, ha a „gondolkozz 
eloször kicsiben” megközelítést beépítenék az Európai Unió döntéshozatali folyamatába. 
 
Az európai döntéshozóknak módot kell találniuk arra, hogy megmutassák a vállalkozói tevékenységet 
igazi valójában azok számára, akiknek arról csak nagyon felszínes az információjuk. Bizonyos 
csoportokat, mint például a fiatalokat, de az idosebbeket is, bátorítani kell arra, hogy vegyék 
komolyan a vállalkozói tevékenységet úgy is, mint megvalósítható és pozitív karrierlehetoséget. 

 
Kapcsolattartó: Aleksandra KLENKE 
   Tel.: 00 32 2 546 98 99 - e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Turisztikai politika és a köz- és magánszféra együttmuködése 
 
– Eloadó: Castro Juan MENDOZA (Munkavállalók – ES) 
 
– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény - CESE 1199/2004 
 
– Legfontosabb kérdések: Az EGSZB a köz- és a magánszféra közötti együttmuködés különbözo 

fajtáit különbözteti meg szektori, szociális, gazdasági és környezetvédelmi célkituzések alapján.   
 
Ugyancsak megfogalmaz néhány együttmuködéshez szükséges elvet és kritériumot:  
 

Elvek:  
− hatásköri elvek 
− közös felelosségvállalás elve: 
− önkéntesség elve  
− a demokrácia elve  
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Kritériumok: 
− konkrét célkituzések 
− helyénvalóság 
− eredmények ellenorzése  
− arányosság. 

 
Ugyancsak ismertet néhány konkrét – hivatalos és nem hivatalos – partnerségi típust. 
 
Az összehasonlító elemzéssel kapcsolatban az EGSZB felidéz néhány olyan esetet, ahol sikeres volt a 
köz- és magánszféra közötti együttmuködés az európai turizmus területén. 
 
Végezetül az EGSZB felkéri az Európai Bizottságot arra, hogy tanulmányozza egy Európai Turisztikai 
Konzultatív Tanács létrehozásának lehetoségét és megismétli, hogy egy évenkénti nyilatkozat útján 
támogatja a Világturisztikai Szervezet által kezdeményezett Világturizmus Napjának megszervezését. 

 
Kapcsolattartó: Nemesio MARTINEZ 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

* 
 
 

*         * 
 

 

3. DEMOGRÁFIAI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE 
 
• Kutatási szükségletek – demográfiai változások 
– Eloadó: Renate HEINISCH (Egyéb tevékenységek - DE) 
 
– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény - CESE 1206/2004 
 
– Legfontosabb kérdések: 

Az európai demográfiai változásokra és az idos emberek növekvo számának az életminoséggel 
kapcsolatos esélyekre és kockázatokra gyakorolt hatására való tekintettel a bizottság kérelmezi: 
 
a) egy kulcsfontosságú lépés megtételét ezen a területen a hetedik kutatási keretprogram folyamán; 

valamint 
 
b) kíséro intézkedések megtételét, hogy – kello idoben úgy európai, mint nemzeti szinten – a 

politikák tervezése, a döntések meghozatala és az intézkedések megtétele számára megfelelo 
alapot teremtsenek. 
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Többek között az alábbi kíséro intézkedések különösen fontosak az Alapveto Jogok Chartája 25. 
cikkének betartásának biztosítása érdekében, amely minden idosödo EU polgár számára garantálja a 
jogot, hogy méltóságban élhessen, és hogy polgárként aktívan részt vehessen a döntéshozatali 
eljárásban: 
 

–  egy közös európai megfigyeloközpont létrehozása az Európai Öregedésügyi Hivatal felállítása 
érdekében, és adatbank létrehozása az ismeretek összegyujtésére, csoportosítására és továbbadására, 
a koordináció nyílt módszereinek tökéletesítésére, valamint a politikákkal kapcsolatos gyakorlati 
következtetések levonására; valamint 
 

–  az „idosödo társadalom” kategória bevezetése az EGSZB-nél. 
 

 
Kapcsolattartó: Nemesio MARTINEZ 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• A noszervezeteknek mint nem állami szereploknek a szerepe a Cotonou-i 
Egyezmény végrehajtásában 

– Eloadó: Susanna FLORIO (Munkavállalók – IT) 
 
– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény - CESE 1205/2004 

 
– Legfontosabb kérdések: 

2000 júniusában az Európai Unió és az AKCS-országok aláírták a Cotonou-i Egyezményt. A fejlodés 
egyre inkább a részvételi megközelítés irányába tart, azaz megkísérlik felismerni a nem állami 
szereplok (NÁSZ) szerepét és bevonni oket a nemzeti fejlesztési stratégiák meghatározásába.  
 
Ennek a véleménynek az a célja, hogy rámutasson arra, hogy a noszervezetek milyen sajátos módon 
tudnak hozzájárulni az AKCS-országokban a fejlesztési stratégiákhoz, valamint hogy megvizsgálja, 
hogyan lehet ezt a hozzájárulást még tovább fokozni. 
 
A különbözo fórumokon és regionális szemináriumokon összegyujtött információkból kiderült, hogy 
az egyesületek, a civil szervezetek és a noszervezetek részvétele a nemzeti stratégiák meghatározási 
folyamatában igen korlátozott. Szakadék húzódik egyfelol az Cotonou-i egyezményben 
megfogalmazott szándékok, illetve másfelol a megvalósításuk között. A nok részvételét megkönnyíto 
tevékenységek és rendelkezések, úgy tunik, szintén nem túl számosak. 
 
Szükséges világosabban és eroteljesebben megfogalmazni azokat a célokat, melyek a nok 
támogatására hivatottak, valamint a meghozandó rendelkezéseket, amennyiben az Európai Unió 
valóban pozitív módon szeretné befolyásolni a nok és a szegények életkörülményeit.  
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Az a cél, hogy megteremtodjenek a nok valódi részvételének, értékelésének és támogatásának 
alapfeltételei, annak érdekében, hogy a nok az ország fejlodése érdekében a férfiakkal egyenlo 
feltételek mellett élhessenek. 
 
Többek között a következo ajánlásokra született javaslat: 
 
– az Európai Bizottság delegációit fel kell hatalmazni a nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos 

kérdések elotérbe helyezésének elosegítésére; 
– ki kell elemezni az AKCS-országokban muködo noszervezetek státuszának jelenlegi helyzetét; 
– a nemzeti stratégiát tartalmazó dokumentumokban szerepelniük kell noszervezetekkel kapcsolatos 

intézkedéseknek; 
– egy külön költségvetési keretet kell biztosítani a nok civil társadalmi szervezetei számára; 
– a noszervezetek számára gyors hozzáférési csatornákat kell létrehozni a finanszírozási 

lehetoségekhez;  
– a noszervezeteket egyenlo módon kell képviselni az EGSZB által szervezett szemináriumokon; 
– a közeljövoben az EGSZB-nek szerveznie kell egy konferenciát arról a szereprol, amelyet a nok a 

fejlesztési folyamat egészében játszanak. 
 

– Kapcsolattartó: Susanna BAIZOU 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
 

4. MEZOGAZDASÁG – TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLODÉS 
 
• Városkörnyéki mezogazdaság 

–  
Eloadó: Joan CABALL I SUBIRANA (Egyéb tevékenységek - ES) 

 
– Hivatkozási alap: Saját kezdeményezésu vélemény - CESE 1209/2004 

 
– Legfontosabb kérdések: 

Ez az EGSZB-vélemény azt javasolja, hogy kapjanak támogatást azok a mechanizmusok és 
eszközök, amelyek alkalmasak a városkörnyéki, mezogazdaságilag muvelt földterületek 
védelmére és fejlesztésére Az EGSZB szerint az elsodleges fontosságú eszköznek annak kell 
lennie, hogy társadalmi, politikai és közigazgatási elismerést kaphassanak ezek a 
városkörnyéki területek, illetve az a szerep, melyet a város és a vidék kapcsolatában 
játszanak. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen területek elismerést kaphassanak 
Európa-szerte, az EGSZB javasolja a városkörnyéki mezogazdasággal kapcsolatos 
intézkedések fokozását. Az ilyen intézkedések keretében el kell ismerni a városkörnyéki 
területek értékeit és szerepét, és lehetové kell tenni minden ország számára, hogy közös 
alapelveken nyugvó saját törvényeivel biztosítsa védelmüket és fejlodésüket. Az EGSZB 
nézete szerint a városkörnyéki mezogazdaság és az általa érintett területek dinamikus és 
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fenntartható fejlodése csak abban az esetben biztosítható, ha a helyi hatóságok alapveto 
szerepet játszhatnak. Tekintettel a városkörnyéki mezogazdasági térségnek és magának az 
európai városkörnyéki mezogazdaságnak a sérülékenységére az EGSZB rendkívül fontosnak 
ítéli meg egy Európai Városkörnyéki Mezogazdasági Megfigyeloközpont létrehozását, 
amely, azonfelül, hogy európai távlatokat nyit a városkörnyéki mezogazdasági térségeknek 
és a bennük folyó mezogazdasági tevékenységnek, hivatkozási alapja lehet az európai 
városkörnyéki mezogazdaság helyzetérol szóló információk nyomon követésének, 
elemzésének és terjesztésének, továbbá találkozás és párbeszéd helyszínéül szolgálhat a 
helyi és regionális hatóságok, valamint a különbözo érintett európai szervek között. 

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

 
 

5. EGYSÉGES PIAC – ADÓÜGYI HARMONIZÁCIÓ ÉS 
KERESKEDELMI SZABÁLYOK 

 
• Közös HÉA-rendszer – átdolgozott 
 
– Eloadó: Umberto BURANI (Munkaadók - IT) 

 
− Hivatkozási alap: COM(2004) 246 végleges – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 

 
− Legfontosabb kérdések: 

Az EGSZB-nek nem áll szándékában bírálni a tagállamok HÉA-politikáját; teljesen tisztában van 
azzal, hogy döntéseiket még számos belso gazdasági és politikai tényezo befolyásolja. Az EGSZB azt 
kéri, hogy az egész témát vizsgálják felül a közeljövoben, hogy egy végleges rendszer léphessen 
hatályba, és hogy a közösségi szabályokon alapuló egységes piac megvalósítása elott még fennálló 
legnagyobb akadályok egyikét csökkenteni lehessen, vagy akár meg is szüntetni.  
 

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

 

• Vetomagok – hivatalos felülvizsgálat/harmadik országok 
 
– Eloadó: Gilbert BROS (Egyéb tevékenységek - FR) 

 
– Hivatkozási alap: COM(2004) 263 végleges – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 

 
– Kapcsolattartó: GÖNCZY Katalin 
   (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
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6. A KÖRNYEZET TISZTELETBEN TARTÁSA AZ IPARBAN ÉS A 
KERESKEDELEMBEN 

 
• Gépjármutípusok minosítése 
 
– Eloadó: Virgilio RANOCCHIARI (Munkaadók - IT) 
 
– Hivatkozási alap: COM(2004) 162 végleges – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
– Kapcsolattartó:  Aleksandra KLENKE 
     (Tel.: 00 32 2 546 98 99 - e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Környezeti szempontok figyelembevétele 
 
– Eloadó: Antonello PEZZINI (Munkaadók - IT) 
 
– Hivatkozási alap: COM(2004) 130 végleges - CESE 1208/2004 

 
– Kapcsolattartó: GÖNCZY Katalin 
   (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

7. AZ EURÓPAI KULTÚRA TÁMOGATÁSA 
  

• Filmmuvészeti örökség 
 
– Eloadó: Paolo BRAGHIN (Munkaadók - IT) 

 
– Hivatkozási alap: COM(2004) 171 végleges – 2004/0066 COD  –  CESE 1201/2004 
  
– Kapcsolattartó:  Raffaele DEL FIORE 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 


