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A 412. plenáris ülés fő eseményei az EGSZB új elnökének megválasztása, a Vezetőtestület, illetve az 
EGSZB más testületeinek megújítása voltak. 
 
 

1. ALKOTMÁNYOS ÜGYEK 
 

• Véleménytervezet „Az európai alkotmányt létrehozó szerződésről” 
– Főelőadó: Henri MALOSSE (Munkaadók – FR) 
 
– Hiv.: CESE 1373/2004 végl. – CESE 1445/2004 
 
– Legfontosabb kérdések: 
 

Jelen vélemény a Parlament felkérésére készült, amely alkotmányos ügyekkel foglalkozó 
bizottsága kezdeményezésére úgy határozott, hogy kikéri az EGSZB véleményét az európai 
alkotmányt létrehozó szerződésről. 

 
Az első részben az EGSZB kifejti azon fő okokat, amelyek miatt fellép az alkotmányszerződés 
tagállamok által történő ratifikálása érdekében. Az EGSZB e tekintetben úgy véli: 

 
• Az alkotmányszerződés kidolgozásának módja önmagában is előrelépés az európai építkezés 

demokratizálása felé, s igazi demokratikus vita gyümölcse; 
 

• Az alkotmányszerződés új, mindenki számára érthetőbb és világosabb működési keretet biztosít az 
Uniónak; 
 

• Az alkotmányszerződés megszilárdítja az Unió demokratikus legitimitását; 
• Az Alapjogok Chartájának beépítése az alkotmányszerződésbe jelentős előrelépés a természetes és 

jogi személyek jogainak védelme területén; 
 

• Azzal, hogy bizonyos demokratikus vívmányokat konkrét formába öntött, az alkotmányszerződés 
lehetővé teszi a polgároknak, hogy maguk döntsenek azon politikák és tevékenységek tartalmáról, 
amelyeket a Unió elvárásaik kielégítése érdekében konkrétan folytatni kíván. 

 
Annak ellenére, hogy a civil társadalom számos követelése nem teljesült az Konvent és a 
Kormányközi Konferencia tevékenysége alatt, az EGSZB úgy véli, hogy az alkotmányszerződés 
elvetése nem csak negatív jelzés lenne Európa építése szempontjából, valamint visszalépést 
jelentene azokhoz a demokratikus vívmányokhoz képest, amelyeket a civil társadalom a 
hagyományos módszerrel élve elért, hanem lehetőség nyílik az alkotmányszerződés által 
megteremtett intézményi keretek tartalommal való kitöltésére, sőt, bizonyos operatív intézkedések 
segítségével azok javítására is. 
 
A második részben az EGSZB az alkotmányszerződés elfogadtatását célzó kommunikációs 
stratégiával foglalkozik, mivel véleménye szerint ennek a stratégiának a minősége meghatározó 
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lesz annak szempontjából, hogy a polgárok mennyiben érzik majd magukénak ezt a szerződést. 
Ezért négy tevékenységi irányt jelöl meg: 
 

• Információs eszközök előállítása, például olyan „értelmező rács” készítése az 
alkotmányszerződéshez, amelynek segítségével megválaszolhatók azok a gondok, amelyek az 
egyes tagállamok különböző lakossági csoportjait foglalkoztatják (3.1.3. pont); 

 
• A médiára és a polgárokhoz közel álló kommunikációs hordozókra (regionális és helyi hatóságok, 

politikai csoportk és a civil társadalom szervezetei) építő információs kampányok indítása (3.2. és 
3.2.1. pont); 

• Decentralizált viták szervezése, amelyekben minden polgár részt vehet és amelyeknek feladata az 
eszmecsere előmozdítása és az egyéni meggyőződések kialakulásának elősegítése (3.3. pont); 

• Az európai intézmények aktív részvétele – a tagállamokkal vállvetve – a kommunikációs stratégia 
kidolgozásában és működtetésében abból a célból, hogy az egyes országokban folyó viták, 
valamint az alkotmányszerződés ratifkálása valóban transznacionális jelleget öltsön (3.4.3. és 
3.4.2. pont). 

 
− Kapcsolattartó: Patrick Fève 

           (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. A LISSZABONI STRATÉGIA: TERMELÉKENYSÉG, INNOVÁCIÓ 
 ÉS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
 
• „A lisszaboni stratégia végrehajtásának javítása” 
 - Előadó: Bruno VEVER (Munkaadók-FR) 
 - Társelőadók: Ernst EHNMARK (Munkavállalók-SE) – John SIMPSON (Egyéb tevékenységek-

UK) 
 
 - Hiv.: az Európai Tanács felkérésére – CESE 1438/2004 
 
 - Legfontosabb kérdések:  
 

A március 25-26-i Európai Tanács felkérte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg annak módját, hogyan tehető hatékonyabbá a lisszaboni stratégia végrehajtása. 
 
A vélemény több, a jövő évi tavaszi csúcsig teljesítendő speciális tevékenységre tesz javaslatot a 
következő célok vonatkozásában: „a növekedés és a kohézió erősítése”, „a belső piac 
hatékonyabb kiépítése”, „előrehaladás az innováció és a minőség területén”, „a köz- és 
magánszféra együttműködésének előmozdítása a kutatásban”, „a szociálpolitika megújítása” és 
„az aktívabb környezetvédelem”. 
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A javaslatok a következő két átfogó elvre építenek: 
 
Először is, az egyes tagállamoknak nagyobb részt kell vállalniuk a stratégia megvalósításában.  
Az úgynevezett „nyílt koordinációs módszert” szorosabbá kell tenni.  Másodszor, a lisszaboni 
stratégiát jobb kommunikációval kell a szervezett civil társadalom és az európai polgárok körében 
népszerűsíteni.  A szervezett civil társadalomnak és a szociális partnereknek átláthatóbb és 
célzottabb szerepet kell játszaniuk a lisszaboni stratégia megvalósításában. 

 
 - Kapcsolattartó: Gilbert Marchlewitz 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 

•  „Versenyképesség kihívásai az európai vállalatok számára” 
- Előadó: Bruno VEVER (Munkaadók-FR) 

 
- Hiv.: feltáró vélemény az Európai Bizottság elnökének felkérésére – CESE 1439/2004 

 
- Legfontosabb kérdések: 

 
Az európai vállalkozások versenyképességének helyreállítása céljából az EGSZB hangsúlyozza 
annak a négy követelménynek a fontosságát, amelyek véleménye szerint elválaszthatatlanok 
egymástól: 

 
- Az elsődleges prioritás a gazdasági szereplők bizalmának helyreállítása. 
- A második prioritás az egységes piacot támogató alapvető rendelkezések kiépítése, amit már 

nem lehet a Lisszabonban kitűzött 2010-es határidőn túlra halasztani -de ugyanakkor nem 
szabad elfeledkezni állandó karbantartásáról sem. 

- Az európai vállalatok versenyképességéhez fejleszteni kell – szintén a 2010-es határidőhöz 
alkalmazkodó megközelítésben – az euróra alapozott dinamikus gazdasági uniót, amelynek 
képesnek kell lennie a növekedés és a foglalkoztatottság ösztönzésére, és amelyet megfelelő 
monetáris politikának kell kísérnie. 

- Végül pedig a lisszaboni stratégia strukturális reformjainak megvalósítása több 
elhatározottságot és koherenciát igényel.  

 
Az EGSZB összegzésképpen megállapítja, hogy jelenleg az európai vállalatok versenyképességi 
hiányosságai az az ár, amelyet Európa a vállalkozási szellem hiányáért, a döntések késedelmes 
meghozataláért, a nemzetközi változásokhoz történő lassú alkalmazkodásért, a sok területen 
tapasztalható kialakulatlanságért, a reformok késlekedéséért és azért fizet, mert igen hiányosan, 
gyakorta szeszélyesen, néha inkoherens vagyis kontraproduktív módon használja ki saját 
adottságait. A siker csak úgy érhető el, ha határozottabban lépünk fel a növekedés érdekében, ha 
mind kínálati, mind keresleti oldalon dinamizáljuk a gazdasági tényezőket, s ha ezáltal az egységes 
európai piac rugalmasabbá és erősebbé válik. Az EGSZB hangsúlyozottan támogatja a legutóbbi 
tavaszi csúcs azon felhívását, hogy a reform érdekében újabb partnerségek jöjjenek létre mind 
nemzeti, mind európai szinten, a szociális partnerek szorosabb együttműködésére támaszkodva. Az 
EGSZB hangsúlyozza annak szükségét, hogy a 2010-es célkitűzéseket semmiképpen se tévesszük 
szem elől, hiszen azok mind a lisszaboni reformok megvalósítását, mind az egységes piac 
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létrejöttét, valamint annak a versenyképes, valódi gazdasági uniónak a kialakítását tartalmazzák, 
amely hasznosítja a monetáris unió összes eredményeit és teljes mértékben magáévá teszi a 
fenntartható fejlődés követelményeit. 
- Kapcsolattartó: Alberto Allende 

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

• Képzés és termelékenység 
- Előadó: Christoforos KORYFIDIS (Munkavállalók-EL) 

 
- Hiv.: feltáró vélemény – CESE 1435/2004 

 
- Legfontosabb kérdések: 

 
Az EU-tagállamoknak a nemzeti oktatási rendszerek különbözőségei ellenére is úgy kell magukra 
tekinteniük, mint egyetlen „képzési térségre”.  

 
A megerősített európai oktatási együttműködés perspektívájában átfogó és egységes módon kell 
kezelni a lisszaboni célok megközelítése terén jelentkező lemaradást, amihez konkrét politikai 
válaszokat kell kidolgozni. Különösen a következők fontosak: 

 
– a munkavállalók nagy számának és a képzés intenzitásának megfelelő finanszírozási 

források biztosítása a jelenlegi konjunkturális helyzetben, 
 

– a szükséges emberi erőforrások felkutatása az európai oktatási szektor számára, 
 

– korszerű keretek és környezet kialakítása a tanuláshoz, 
 

– minden szintű igazgatási szerv, a szociális partnerek és általában véve a civil 
társadalom tudatossága, aktív jelenléte és részvétele, 

 
– a képzési kezdeményezések bármely kedvezményezettjéhez, azok szállítóihoz 

kapcsolódó szerepek és kötelezettségek, valamint az összes kezdeményezés 
ellenőrzését célzó intézkedések világosabb meghatározása helyi, nemzeti és európai 
szinten, és 

 
– végül intenzív mozgósítás a kezdeményezés egésze, valamint a kezdeményezés 

tartalmának és célkitűzéseinek támogatása érdekében, 
 

Végül az oktatási tevékenység – család, iskola és munkahely – hagyományos küzdőtereinek nagyobb 
kihasználása és jobb koordinálása felgyorsítaná a haladást. Abszolút szükséges egy ilyen fellendülés 
az ama fő kihívásra adott válaszként, mely szerint az Uniót 2010-ig a világ legdinamikusabb 
tudásalapú gazdaságává kell tenni. 
 
 - Kapcsolattartó: Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 

• Környezetvédelem/Gazdasági lehetőség 
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- Előadó: Stéphane BUFFETAUT (Munkaadók-FR) 
 

- Hiv.: feltáró vélemény – CESE 1446/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 
 

2004 áprilisában a jövendő holland elnökség levélben felkérte az EGSZB-t feltáró vélemény 
alkotására „A környezetvédelem mint gazdasági lehetőség” témában. A holland elnökség ugyanis 
szeretne hangsúlyt fektetni azokra a „nyerő-nyerő” megoldásokra, amelyek révén a 
környezetvédelmi technológiák terén észlelhető fejlődés maga is hozzájárulhat a lisszaboni 
stratégia gazdasági és szociális célkitűzéseinek megvalósításához. 
 
A vita nem zárult le, hanem erősen érzékelhetően jelen van a társadalom egészében, mindenekelőtt 
a gazdasági és szociális szférában. A kérdés világos: a környezetvédelmi megfontolások 
figyelembe vétele csupán akadályt jelent-e a vállalati versenyképesség számára, avagy új 
foglalkozások, új piacok, új technológiák megszületését is lehetővé tévő fejlődési lehetőség? 
 
A környezetvédelem, mint valódi gazdasági lehetőség nem csupán a környezetvédelem 
szakértőinek az ügye, hiszen már ma is alapvető eleme egy olyan jelentős iparágnak, mint a 
turizmus és a szabadidő eltöltése. Az ökotechnológiák esetében a siker kulcsa a valódi piac 
létrejötte és a vállalatok reagáló képessége. Szükség van arra is, hogy a vállalatok vagy a szakmai 
szektorok által a technológiai újítás és a környezetvédelem terén tett kezdeményezések nagyobb 
visszhangra találjanak. 

 
Világos, hogy ha az ökotechnológiáknak köszönhetően – kevesebb energia és alapanyag 
felhasználásával – valóban sikerül a termelési költségeket leszorítani, ha a javítják a vállalatról és 
termékeiről kialakult képet, ha növekszenek az eladások és csökkennek a környezetvédelmi 
kiadások, a vállalatok feléjük fordulnak majd és nem fognak húzódozni a fejlesztésüktől. De ehhez 
az is kell, hogy tudjanak róluk és felmérhessék hatékonyságukat. Ezért van szükség egy olyan 
hálózatra, amely lehetővé teszi – a leginkább bevált gyakorlatok és környezetvédelmi 
technológiák kapcsán – az információk kicserélését. Ebben a hálózatban egyaránt részt vehetnének 
a hatóságok, a szakmai egyesületek, a technikai és kutatóközpontok. 
 
Szükség van az érintett iparágak támogatásának elnyerésére. Sőt, a vásárlókéra és a fogyasztókéra 
is, mivel nélkülük nincs piac. Az ökotechnológiáknak ezért úgy kell a közönség előtt 
megjelenniük, mint amelyek képesek a környezet hatékony védelmére és ugyanakkor biztosítják a 
hatékony termelést is. Ennek hiányában rokonszenves, ám marginális elemei maradnak a 
gazdasági fejlődésnek, amely nélkülük megy majd végbe.  
 
Feltétlenül szükséges, hogy a környezeti politikák figyelembe vegyék a gazdaságra gyakorolt 
hatást, éppen úgy, ahogyan a gazdaságpolitikáknak is figyelembe kell venniük a környezetvédelmi 
követelményeket. Bizonyos értelemben interaktívvá kell válniuk, mert reményük sem lehet a 
sikerre, ha nem veszik figyelembe a gazdasági megvalósíthatóságot és a választott politika pozitív 
környezetvédelmi következményeit.   

  
 – Kapcsolattartó: Robert Wright 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright @esc.eu.int) 
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• Gazdasági dinamizmus 
- Előadó: Lucia FUSCO (Egyéb tevékenységek - IT) 

 
- Hiv.: feltáró vélemény – CESE 1425/2004 

 
- Legfontosabb kérdések: 

 
Az EGSZB azon a véleményen van, hogy a KKV-k a gazdaság és a foglalkoztatottság 
kulcstényezői Európában, s ezért a lisszaboni célkitűzések megvalósításában is első helyen 
érintettek. Az SZGV-k növekvő szerepet játszanak a társadalmi kohézióban és a helyi fejlődésben. 
A KKV-k és SZGV-k együttműködésében rejlő lehetőségeket – nevezetesen az SZGV-k széles 
körű, mindkét típusú vállalkozás érdekét szolgáló felhasználását a KKV-k által – mindeddig szinte 
egyáltalán nem vették figyelembe. 
Ezért az EGSZB javasolja az Európai Bizottságnak, hogy vizsgálja meg újból a KKV-k és SZGV-k 
létező és lehetséges kölcsönhatásait, és járuljon hozzá annak bizonyításához, hogy ezek a 
kölcsönhatások kedvező hatással vannak mindkét vállalkozástípus fejlődésére a gazdasági 
dinamizmusnak köszönhető mélyreható változások közepette, s különösen a regionális fejlesztést, a 
társadalmi kohéziót és az innovációt célzó politikák szempontjából. 

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

3. KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS 
 
• A páneurópai közlekedési folyosók 

- Előadó: Karin ALLEWELDT (Munkavállalók-DE) 
 

- Hiv.: saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1426/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 
Az EU 2004. májusi bővítése és a délkelet-európai országok csatlakozásának perspektívája hatással 
van a közös infrastrukturális politikára és a folyosókkal kapcsolatos együttműködésre. 

 
Az elkövetkező két évben az EGSZB tevékenységének súlypontját a helyi civil szervezetek gyakorlati 
együttműködésére és részvételére kell, hogy helyezze. A cél az, hogy segítse a civil társadalom 
szervezeteit abban, hogy azok hozzájárulhassanak a közlekedéspolitikai célkitűzések 
megvalósításához. 

 
Tovább kell erősíteni az EGSZB együttműködését a folyosókért felelős bizottságokkal és az 
Európai Bizottsággal. Ezért az állandó tanulmányozó csoportnak: 
 
– új szerepet kell vállalnia a „Délkelet-európai központi regionális szállítási hálózat” 

kialakításában; 
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– el kell gondolkodnia arról, hogy miképpen lehet a páneurópai közlekedési tengelyek 
kialakításakor jobban tekintetbe venni a közlekedés működési szempontjait, különös 
tekintettel az intermodalitás, a környezetvédelem, a biztonság, a szociális feltételek és a 
hatékonyság szempontjainak a folyosókra vonatkozó politikával való konkrét 
összekapcsolására; 

– hozzá kell járulnia az új közlekedési tengelyek tervezéséhez az európai szomszédsági politika 
(ENP) keretében.   

 
Végül, szorosabban össze kellene hangolni az Európai Bizottság, valamint a folyosók és a 
közlekedési régiók irányítóbizottságainak munkáját, s ebbe a munkába az Európai Parlamentet is 
be kellene vonni. 
 
- Kapcsolattartó: Luis Lobo 

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

• Kikötői biztonság/Módosítás 
- Előadó: Anna BREDIMA-SAVOPOULOU (Munkáltatók-EL) 

 
- Hiv.: COM(2004) 393 végleges – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 

 
- Kapcsolattartó: Luis Lobo 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 09 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGIA 
• A villamosenergia-szolgáltatás biztonsága / Infrastruktúrák 

- Előadó: U. B. SIRKEINEN (Munkaadók – FI) 
 

- Hiv.: COM(2003) 740 végleges -2003/0031 COD – CESE 1444/2004 
 

- Kapcsolattartó: Siegfried JANTSCHER 
  (Tel.: 00 32 2 546 82 09 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 

• Energiahatékonyság/végfelhasználás 
- Előadó: U. B. SIRKEINEN (Munkaadók-FI) 

 
- Hiv.: COM(2003) 739 végleges – 2003/00300 COD – CESE 1443/2004 

 
- Kapcsolattartó: Siegfried JANTSCHER 

 (Tel.: 00 32 2 546 82 09 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

5. IPARI VÁLTOZÁSOK 
 

•  Állami támogatások az acéliparban 
- Előadó: Göran LAGERHOLM (Munkaadók-SE) 
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- Társelőadó: KORMANN (delegált-DE) 
 

- Hiv.: saját kezdeményezésű vélemény - CESE 1431/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 

Az EGSZB Ipari Változások Konzultatív Bizottsága (CCMI) által elkészített saját 
kezdeményezésű vélemény az állami támogatások szerepét vizsgálja általában a 
szerkezetátalakításokban, és különösen az európai acéliparban. 
 
Az európai acélipar szerkezeti átalakulása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az állami 
támogatások kétélű fegyverként működnek, ugyanis ha működési támogatás formájában osztják 
őket, akkor csak bizonyos vállalatok látják hasznát és téves beruházási döntésekre vezetnek; így a 
nem versenyképes termelési kapacitások középtávon a piacon maradnak. Azonban ha tárgyalásos 
alapon kialakított szerkezetátalakítási programok keretében adják őket, akkor az állami 
támogatások enyhíthetik a szociális feszültségeket és az ipari átalakítások következményeit, 
vagyis elfogadhatóbbá teszik azokat. Bebizonyosodott, hogy a folyamat kezelésében érdemes a 
szociális párbeszéd eszközét is bevetni. 
 
Annál fontosabb tehát, hogy a tíz új tagállam csatlakozása esetén is ügyelni kell a világos 
szabályozás következetes alkalmazására az acélipari támogatások területén. A 15-ök Európájában 
elkövetett hibákat nem szabad még egyszer elkövetni. 
Ma egyetértés van abban a tekintetben, hogy az ipari átalakítások elkerülhetetlenek, valamint hogy 
ezeket a változásokat nemzetközi megállapodások keretében kell levezényelni. Az OECD-ben 
folytatott tárgyalásoknak a jelenlegi helyzet tartós javulását kell eredményezniük, azaz: 
 
– nem szabad túlzott engedményeket tenni a fejlődő, felemelkedő vagy átmenetben levő 

országoknak, például Kínának;  
 

– ami a kutatást és a fejlesztést, a környezetvédelmet és a veszteséges kapacitások leépítését 
illeti, az EU-n belül szükséges szabályozások tekintetében nincs szükség tiltásokra (például a 
környezetvédelmi intézkedések esetén a vállalatokat sújtó terhek korlátozása, a verseny 
torzulásának megelőzése végett), továbbá 

 
– e mentességek miatt nem szabad kompenzációs adót kivetni az acélipari termékek exportjára. 

 
– Kapcsolattartó: Jakob Andersen  

  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6. EGÉSZSÉGÜGY 
•  Az egészségügy biztonsága: kollektív kötelesség, új jog 

- Előadó: BEDOSSA (Egyéb tevékenységek-FR) 
 

- Hiv.: saját kezdeményezésű vélemény – CESE 1432/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
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 Európai szinten a közegészségügy irányítása elégtelen, jogi megalapozottsága pedig 
igen gyenge. Eszközeinek elégtelensége folytán orvosi elfogadottsága is csekély. Mindezen 
javítani kell. 
 
 A közegészségügy európai rendszerének létrehozatala annak a jele, hogy az összes 
európai hatóságok egyetértenek a közegészségügy szereplőinek egybefogásával és az Európai 
Unió országaiban jelenleg meglevő felügyeleti eszközök koherens és megújított hatékonyságú 
működésének megteremtésével. 
 
 A világot az utóbbi két évtizedben megrázó, egymást követő válságok tudatában az 
EGSZB magas szintű közegészségügyi európai kongresszusok rendszeres megtartását 
javasolja. 
 
 Ezeknek a konferenciáknak az lenne a célja, hogy megvitassák a meghozandó 
kollektív intézkedéseket, pontos tájékoztatással szolgáljanak a válságokról, egyeztessék az 
ellenintézkedéseket, elvégezzék a külső kockázatok értékelését, segítséget nyújtsanak a gyors 
helyzetfelmérésben és kidolgozzák a megfelelő válaszokat. 
 
 Az EGSZB javasolja, hogy a létrehozandó stockholmi Európai Egészségügyi 
Felügyeleti Központ máris kapjon kiterjedt és megerősített mandátumot annak érdekében, 
hogy célirányos állandó kapcsolatokat építsen ki a közegészségügy területén, az Európai Unió 
országai pedig – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával – hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
 Az EGSZB emlékeztet rá, hogy ajánlásai összefüggenek egymással, és gyakorlatba 
való átültetésük az Európai Unió országainak erős elhatározását igényli a következő 
területeken: 

• az adminisztratív teljesítőképesség erősítése, határokon átívelő lehetőségekkel 
mindenütt elismert és elfogadott hivatali szervekkel, 

• a fenti igényeknek megfelelő illetékességek és jogi eszközök, 
• a döntéshozatali eljárások átláthatósága és megerősített – mindenki által elfogadott – 

etikai kódex az egészségügy-biztonsággal kapcsolatos tájékoztatásban,  
• szorosabb együttműködés és világméretű hálózat kialakítása az összes felügyeleti és 

figyelő szervezetek bevonásával. 
 

– Kapcsolattartó: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
• Betegmobilitás az EU-ban 
 

- Előadó: BEDOSSA (Egyéb tevékenységek-FR) 
 

- Hiv.: COM(2004) 301 végleges – CESE 1433/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
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A betegmobilitásról szóló közlemény a különböző területekkel kapcsolatban egy sor olyan 
konkrét javaslatot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségi politika mezejében a 
magas szintű egészségügyi ellátás – a Szerződésben rögzített – célkitűzése is megjelenjen. 

 
A közösségi előírások alapján az uniós polgárok a többi tagállamban is igényelhetik az orvosi 
ellátást és a költségek visszatérítését. A gyakorlatban azonban nem mindig könnyű ezt a jogot 
érvényesíteni. 

 
Az EGSZB ezért szükségesnek látja a következő célokat követő európai stratégia 
kidolgozását: 

 
• Az európai szintű együttműködés előmozdítása az erőforrások jobb kihasználása 

érdekében. 
• Egységes európai szintű értelmezés kialakítása ki a betegek személyes és 

társadalmi jellegű jogainak és kötelezettségeinek esetében. 
• A szabad kapacitások közös hasznosítása és határokon átnyúló egészségügyi 

ellátás. 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság teljes mértékben egyetért azzal a döntéssel, hogy 
az EU kohéziós alapjából és strukturális alapjaiból kell eszközöket biztosítani az egészségügyi 
beruházások, az egészségügyi infrastruktúra és az orvosi know-how fejlesztésének 
elősegítésére, hiszen ezek olyan célok, amelyek immár elsőbbséget élveznek a Közösség 
pénzügyi eszközeinek felhasználásában.  
 
Az EU tagállamai közötti együttműködésnek olyan közös célkitűzések kidolgozásához kell 
vezetnie, amelyek nemzeti cselekvési tervek keretében valósulnak meg. A megfelelő 
jelzőszámok kiválasztása másfelől lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérjük az egyes 
tagállamokban az egészségügyi politika területén végbemenő fejlődést. 

 
Az EGSZB újfent hangsúlyozza egy eszköz döntő jelentőségét: egy megfigyelő szervet vagy 
ügynökséget kellene azzal megbízni, hogy figyelje és elemezze az egyes államok 
egészségügyi politikáját, valamint gondoskodjék az ezzel kapcsolatos információk 
megosztásáról. Ennek során magától értetődően figyelemmel kell lennie a hatályos 
szerződésekre, a szubszidiaritás elvére és a nemzeti hatáskörökre. 

 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy a koordináció nyílt módszerét alkalmazza. Ez többek között a 
következő rendkívül fontos elemeket tartalmazza: 

 
• információcsere a mintaszerű eljárásokról, 
• a szervezetekre és eljárásokra vonatkozó jelzőszámok, 
• az egészségügyi termékekhez való hozzáférés javítása, 
• az egyes nemzeti rendszerek összehangolása, hogy elkerülhető legyen a dömpinghatás és 

a magas képzettségű munkaerő külföldre vándorlása, 
• a belső gyógyszerpiac tökéletesítésének szükségessége. 
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Ez egyike azon ritka példáknak, amikor az Európai Bizottság öt főigazgatósága sikeresen 
működött együtt – a politikai akarat, az illetékességek és az erőforrások egyesítésével – a 
közös cél, azaz annak érdekében, hogy az Európai Unió tagállamainak rendelkezésére 
bocsássák az egészségpolitikájuk és szociális védőrendszereik – az összes uniós polgár javát 
szolgáló – összehangolásához szükséges eszközöket. 
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ezért ésszerűnek tartaná egy – az EGSZB-hez 
telepített – munkacsoport (Task Force) létrehozását azzal a céllal, hogy az – nem nagy 
apparátussal, de állandó jelleggel – figyelemmel kövesse e politikák működését. 
 
- Kapcsolattartó: Alan Hick 

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

• Egészségügyi szolgáltatások és hosszú távú gondozása 
 

- Előadó: BRAGHIN (Munkaadók-IT) 
 

- Hiv.: COM(2004) 340 végl. – CESE 1447/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 

Mivel a közösségi szintű politika az egészségügyi ellátás és a hosszú távú gondozás területén 
jogilag kivitelezhetetlen, az EGSZB úgy véli, hogy a „nyílt koordináció” módszere 
kulcsfontosságú a mindenki számára elérhető, fenntartható, minőségi egészségügyi ellátás és 
hosszú távú gondozás hatékony korszerűsítése és fejlesztése, valamint az egészségvédelem – 
különböző körülmények között, növekvő nyomás és kihívások ellenében történő – 
biztosítása érdekében. 

 
A „nyílt koordináció” módszerének alkalmazása maga után vonja olyan mutatók 
meghatározását, amelyek jelzik a meglévő tudás hiányosságait, s ugyanakkor figyelembe 
veszik az egészségügy – és elsősorban a hosszú távú gondozás – rendszerét befolyásoló 
aktuális helyzetet és a széles értelemben vett szociális dinamikát is. A mutatóknak 
tartalmazniuk kell az összes strukturális szempontot (szolgáltatási ág, berendezésekkel és 
személyzettel való ellátottság, képzettség és szerzett tapasztalat stb.). Ezen felül 
tartalmazniuk kell az egészségügy minőségi jellemzőit (a szolgáltatás nyújtásának és a 
beavatkozások elvégzésének módja, operatív útmutatók, orvosi szabályzatok és gyakorlat, 
betegjogi védelem stb.). Végül pedig ki kell terjedniük az egészségügyi ellátás konkrét 
eredményének minőségére az ellátás típusa és a vele kapcsolatos társadalmi elvárások 
szerint. 

 
A Közleményben javasolt „következő lépések” a probléma rendkívül fontos szempontjait 
érintik, és különösen érdekes területekre terjesztik ki a vitát. A javaslatok azonban általános 
természetűek, és ebből következően félő, hogy nem mozdítják elő jelentős mértékben a nyílt 
koordináció módszerének alkalmazását. 

 
Az EGSZB reméli, hogy még további, pontosabban körülírt „közös célkitűzések” 
fogalmazódnak meg, valamint hogy azok nem lesznek túlzottan előíró jellegűek és nem 
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befolyásolják hátrányosan a nemzeti rendszerek megszervezését. Továbbá az EGSZB azt is 
hangsúlyozza, hogy a javasolt előzetes jelentéseknek olyan hasznos eszközökké kell válniuk, 
melyek nem növelik az adminisztrációs költségeket és terheket, melyek ilyen módon 
túlterhelnék a tagállamok amúgy is korlátozott forrásait. 

 
Különösen fontos és sürgető az egészségügyi dolgozók és szakemberek szakképzettségének 
javítására irányuló tevékenységek ösztönzése, olyan – megfelelően kidolgozott – képzési 
programok segítségével, amelyek kiterjednek mind az egészségügyi ellátáshoz, mind az 
ellátási kínálatban megjelenő szociális tevékenységekhez szükséges – közös – szakmai 
képességekre.  Ez a típusú felkészítés túlmutat a tisztán technikai szempontokon, és új 
szakismeretek megszerzését kívánja meg, így például az információkezelés – különös 
tekintettel a számítógépes hálózatokra – és a költségek tágabb összefüggésekben való 
kezelésének területén. Az ilyen új képzési rendszereket a Közösségnek támogatnia és 
ösztönöznie kellene a „nyílt koordináció” keretében kicserélt tapasztalatok kiaknázása 
érdekében. 

 
– Kapcsolattartó: Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7. A HATÁROK KÉRDÉSE ÉS A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA 
     
• Nem uniós országok állampolgárainak beutazása az EU-ba kutatási 

tevékenység céljából 
 

- Előadó: KING (Munkaadók-UK) 
 

- Hiv.: COM(2004) 178 végleges 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 

Az EGSZB üdvözli a közleményt és alapvetően támogatja a benne foglalt javaslatokat. Azonban 
szeretne rámutatni a következőkre: 

 
• A kutatói létszám 2010-re tervezett 700 000 fős növekedése csak akkor reális, ha számos területen 

egyesített erőfeszítésekre kerül sor. 
• Szükség lenne összehasonlító adatokra azokról a forrásokról, amelyeket olyan országok, mint az 

USA és Japán szánnak a kutatók képzésére, mobilitására, illetve pályafutásuk támogatására. 
• Az Európai Bizottság által használt „kutatói szervezet” kifejezés kiterjesztésre szorul oly módon, 

hogy abba beleférjenek mindazok a köz- vagy magánszférában működő szervezetek, amelyek 
kutatói ösztöndíjakat működtetnek. 

• A kutatói státusz kérdése néhány esetben megoldatlan maradt; a beengedett kutatók között 
lehetnek olyanok, akik az 1951-es genfi konvenció alapján menedékre és védelemre szorulnak. 

• Az Európai Bizottságnak gondoskodnia kellene róla, hogy a nem uniós országokból származó 
azon kutatók, akik már az EU területén tartózkodnak, összeírásra és kutatói létszámba kerüljenek. 
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• A képesítések és képzettségek területén mutatkozó zűrzavar olyan kérdés, amellyel foglalkozni 
kell. 

• A női kutatók alulreprezentáltak, különösen a menedzseri és vezetői szerepekben; különösen igaz 
ez a nem uniós országok esetében. 

• A fejlődő országokat érintő „agyelszívás” egyre nagyobb gondot jelent. 
• Az Egyesült Királyságnak is az irányelv hatálya alá kellene tartoznia, Írországhoz hasonlóan, 

amely ebbe már beleegyezett. 
 

– Kapcsolattartó: Torben BACH NIELSEN 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. KÁBÍTÓSZER ÉS KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS 
 

• Az „ARGO” program 
- Előadó: L. M. PARIZA CASTANOS (Munkavállalók-ES) 

 
- Hiv.: COM(2004) 384 végleges – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 

 
- Legfontosabb kérdések: 

 
A nemzeti közigazgatási hatóságok egymás közötti együttműködésének nehézségei az 
ARGO program keretében rámutattak a tagállamok közötti együttműködés hiányára a külső 
határok igazgatásának területén.  

 
Az EGSZB úgy véli, hogy a jövőben túl kell lépnünk a közigazgatási együttműködésen, és a 
külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás területén közös politika keretében 
működő közösségi szolidaritási rendszert kell létrehoznunk. A 2007-es pénzügyi tervnek 
figyelembe kell vennie ezt a megközelítést.  

 
Az EGSZB kéri a hatóságokat, hogy a külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás 
területén történő közigazgatási együttműködés keretében biztosítsák, hogy minden személy, 
minden esetben emberséges és az emberi méltóságot tiszteletben tartó elbánásban részesüljön 
az Európai Unió alapjogi chartájának és az emberi jogokról szóló nemzetközi 
egyezményeknek megfelelően. 

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

• A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja 
 

- Főelőadó: OLSSON (Egyéb tevékenységek-SE) 
 

- Hiv.: COM(2003) 808 végleges – 2004/0311 (CNS) – CESE 1437/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
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Az EGSZB kedvezően ítéli meg a rendeletjavaslatot, amelynek célja a Megfigyelőközpont 
szerepének erősítése, szervei működési módjának átalakítása, valamint az eredeti rendelet 
végrehajtása során felmerült bizonytanságok kiküszöbölése. Ez egyben tükrözi az EGSZB 
korábbi véleményeiben kifejeződő szellemet a kábítószer-függőséggel együtt járó 
kockázatok megelőzésével és csökkentésével kapcsolatban. 
 
Az EGSZB végül hangsúlyozza, hogy a KKEM munkájába a civil társadalom érintett 
szervezeteit is vonják be. 

 
Az EGSZB javasolja, hogy a Megfigyelőközpontban működjék egy kapcsolattartó bizottság 
is olyan európai hálózatok képviselőinek részvételével, amelyek ezen a területen dolgoznak, 
és képesek a nemzeti tájékoztatási központok által adott információkon felül kiegészítő 
információkat nyújtani. 
(A nemzeti tájékoztató központok a kábítószerekről és a kábítószer-függőségről tájékoztató 
európai információs hálózat (REITOX) részét képezik, amely fölött a Megfigyelőközpont 
rendelkezik.) 
 

- Kapcsolattartó:  Stefania Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

9. ADÓÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
• Jövedéki adózás alá eső termékek mozgása 
 

- Előadó: WILKINSON (Munkaadók-UK) 
 

- Hiv.: COM(2004) 227 végleges – 2004/0072 (CNS) – CESE 1441/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
A belső piac működése a jövedékadó-köteles termékek tekintetében részleteiben igen 
bonyolult, következésképpen néhány esetben a rendelkezések alkalmazásának bizonytalanságát 
vonja maga után, és jelentős adminisztratív terheket ró az érintett vállalkozásokra.  

Az Európai Bizottság javaslata kiterjed a kereskedelmi ügyletekre, a magánszemélyeknek 
történő értékesítésre és a távértékesítésre, és célja azon termékek EU-n belüli mozgására 
vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése, értehetőbbé tétele és harmonizációja, amelyek után a 
jövedéki adó már befizetésre került az érintett tagállamban; további cél az ilyen árumozgások 
liberalizációja, annak érdekében, hogy az EU polgárai jobban kihasználhassák a belső piac által 
nyújtott előnyöket.  

Az EGSZB üdvözli mindkét célkitűzést. 

- Kapcsolattartó: Szíj Borbála 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• Hozzáadottérték-adó – a dolgozók nagyfokú igénybevétele – csatlakozó 
országok 

 
- Előadó: PEZZINI (Munkaadók-IT) 

 
- Hiv.: COM(2004) 295 végleges – 2004/0810 (CNS) – CESE 1442/2004 

 
- Legfontosabb kérdések: 

 
Az EGSZB sajnálja, hogy az Európai Bizottság még nem tudott megegyezni az irányelv-
javaslat alapelveiben, és támogatja az Európai Bizottság javaslatát az 1999/85/EK 
irányelv tekintetében megadandó felmentésre. 
 

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

 

• Viszontbiztosítás 
 

- Előadó: FRANK von FÜRSTENWERTH (Munkaadók-DE) 
 

- Hiv.: COM(2004) 273 végleges – 2004/0097(CNS) – CESE 1423/2004 
 

- Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
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10. VERSENYPOLITIKA 
 
• Koncessziók és közszféra/magánszféra közötti partnerségi kapcsolatok 
 

- Előadó: LEVAUX (Munkaadók-FR) 
 

- Hiv.: COM(2004) 327 végleges - CESE 1440/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 
 

Az Európai Bizottság által a „Közszféra/magánszféra közötti partnerségi kapcsolatokról 
(PPP)” szóló Zöld Könyvről indított vitához való hozzájárulásként az EGSZB azon az 
állásponton van, hogy számos államban most van kialakulóban a PPP-re vonatkozó 
speciális jogi rendszer, s az élő gyakorlatra tekintettel kívánatos: 

 
a) ha néhány évig hagyjuk, hogy kifejlődjenek a PPP különböző formái, 
b) ha rendszeres információt kapunk a tagállamoktól a PPP különböző módozatairól és 
az észlelt nehézségekről, 
c) ha a tagállamok, az Európai Bizottság és a civil társadalom képviselőivel – köztük az 
EGSZB-vel – létrehozunk egy megfigyelő központot a PPP-k fejlődésének követésére, 
d) ha hangsúlyozzuk, hogy a PPP-kre és a koncessziókra a nyilvánosság európai 
mértékei vonatkoznak (munkák, szolgáltatások), ezen európai küszöbértékek alatt minden 
egyes tagállam a saját jogszabályait alkalmazza a haszontalan és nehézkes adminisztráció 
kikerülése érdekében, 
e) ha még 2007 előtt nyilvánosságra hoznak egy értelmező közleményt az alábbi 
kérdések tisztázására: 

 
– a koncesszió és a PPP-k fogalmi meghatározása, 
– a vegyes- és a közszférához közeli vállalatok versenyben elfoglalt helyzete, 
– a versenyeztetési párbeszéd és a meghirdetéses eljárás, 
– a „beruházó”, mint feltétel az innováció elősegítésére, 
– az állami támogatások helytállósága a vegyes és a közszférához közeli vállalatok 

számára. 
 

- Kapcsolattartó: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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11. MEZŐGAZDASÁG ÉS NEM UNIÓS ORSZÁGOK 
 
• Mezőgazdaság és élelmiszer-biztonság az euro-mediterrán partnerség 

keretében 
 

- Előadó: Nilsson (Egyéb tevékenységek-SE) 
- Hiv.: Tájékozódó jelentés – CESE 731/2004 végl. 
- Legfontosabb kérdések: 

 
 

Az euro-mediterrán térség GSZT-inek és hasonló szervezeteinek 1995 óta évente 
megrendezésre kerülő csúcstalálkozói azzal a céllal jöttek létre, hogy segítsenek 
értelmezni az euro-mediterrán partnerség legfontosabb kérdéseit, valamint 
hozzájáruljanak a gazdasági-szociális realitások jobb megismeréséhez. 

 
Máltán – a legutóbbi euro-mediterrán csúcson – döntés született, mely szerint a 
következő, 2005-ben esedékes találkozóra a spanyolországi Valenciában kerül sor. 

 
A csúcstalálkozót előkészítő csoportban – az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságon 
kívül – részt vesznek a Spanyol Királyság Gazdasági és Szociális Tanácsa, a Máltai 
Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tanács (MCESD) és a tunéziai Gazdasági és Szociális 
Tanács képviselői. Az EGSZB állandó tagja az euro-mediterrán csúcstalálkozók 
előkészítő bizottságának, és egyebek mellett azzal járul hozzá működéséhez, hogy 
tájékozódó jelentés formájában monográfiát állít össze. 

 
Az EGSZB tájékozódó jelentésének az idei évben a következő a témája: „Mezőgazdaság 
és élelmiszer-biztonság az euro-mediterrán partnerség keretében”. A jelentés a görög 
Gazdasági és Szociális Tanács (OKE), az izraeli Gazdasági és Szociális Bizottság, az 
olasz CNEL, a palesztin delegáció, valamint az EU-Törökország együttműködés török 
delegációjának közreműködésével készült. 

 
A Spanyol Királyság Gazdasági és Szociális Tanácsa – a francia Gazdasági és Szociális 
Tanács, a görög Gazdasági és Szociális Tanács (OKE), az olasz CNEL, valamint a 
tunéziai Gazdasági és Szociális Tanács közreműködésével – „Bevándorlás és 
együttműködés a térség országai között” címmel ad ki egy dokumentumot. 
 
A mediterrán térség országai jelentik az EU második legnagyobb exportpiacát a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében. A tájékozódó jelentés az 
„élelmiszer-biztonság” kérdésére összpontosít, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a 
mezőgazdasági szervezetek, az élelmiszeripar, a fogyasztók és a munkavállalók egyaránt 
hozzájárulhassanak a fejlődéshez.  

 
Az EGSZB struktúrája és hálózatai lehetővé teszik egy konferencia megrendezését az 
„Együttműködés az élelmiszeripari temékek biztonságosságának javítása érdekében” címmel. 
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A kívánt fejlesztési célok megvalósítása érdekében – az élelmiszerek előállítása és az 
„élelmiszer-biztonság” területén –  egyes témákat alaposan körül kell írni és meg kell 
határozni, s ennek keretében több képzési, tanácsadói és kutatási programra van szükség. 

 
Alapvető fontosságú, hogy ezek a területek politikai prioritást kapjanak a barcelonai 
folyamat keretében abból a célból, hogy a MEDA program is lehetővé tegye a 
mezőgazdaság fejlődéséhez és az élelmiszer-biztonsághoz szükséges feltételek 
megteremtését. 

 
- Kapcsolattartó:  Michael Wells 

 (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
 

• Információs és promóciós tevékenység/nem uniós országok mezőgazdasági 
termékei 

 
- Előadó: NIELSEN (Egyéb tevékenységek-DK) 
- Hiv.: COM(2004) 233 végleges – 2004/0073 (CNS) – CESE 1430/2004 

 
 

- Kapcsolattartó: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
12. FOGYASZTÓVÉDELEM 

 

• HAP/Olajok és gumitermékek 
 

- Előadó: SEARS (Munkaadók-UK) 
- Hiv.: COM(2004) 98 végleges – 2004/0036 (CNS) – CESE 1429/2004 

 
 

- Kapcsolattartó: Robert Wright 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright @esc.eu.int) 

 
 

• Triklórbenzol 
– Előadó: SEARS (Munkaadók-UK) 
 
– Hiv.: COM(2004) 320 végleges – 2004/0111 (CNS) – CESE 1424/2004 
 
– Kapcsolattartó: João Pereira dos Santos 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
 



- 19 - 

Greffe CESE 180/2004 FR-LD/ASA/ms   

13. INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 
 

Nagy sebességű EurópaElőadó: McDONOGH (Munkaadók-IT) 
 

- Hiv.: COM(2004) 61 végleges – CESE 1427/2004 
 

- Legfontosabb kérdések: 
 
 

Az EGSZB felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
– törekedjék a szabályozás teljes körű alkalmazására minden tagállamban, így az új 

tagállamokban is, 
– fogadjon el jogszabályokat ezen a területen és írja pontosan körül a „széles sáv” 

fogalmát az Unió egész területére vonatkozóan, 
– a „széles sáv” meghatározásába foglalja bele a kapcsolódás minőségi minimumára 

vonatkozó kritériumokat, 
– ösztönözzön a széles sávú kapcsolatok kiterjesztésére annak érdekében, hogy azok az 

Unió teljes területén ésszerű időn belül elérhetők legyenek, jövendő jelentéseiben 
tegye világossá, hogy ezen a területen milyen elmaradások vannak, 

– a fogyasztók és az uniós források hatékony felhasználása érdekében vegye tervbe olyan 
szabályozás kialakítását, amely az infrastruktúrákat megosztaná a harmadik generációs 
szolgáltatók között, növelné az elérés sebességét, csökkentené a környezetre vonatkozó 
aggodalmakat és a szolgáltatás nyújtásának költségét, 

– foglalkozzék a fogyasztók által nyújtott újfajta szolgáltatások biztonsági kérdéseivel, 
növelje a fogyasztók bizalmát az új technológiákban és az új szolgáltatásokban. 

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

 


